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SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

Rada města se za období od vydání minulé-
ho zpravodaje sešla celkem pětkrát a mimo 
jiné se zabývala následující problematikou:
•	průběžně	projednala	a	vzala	na	vědomí	věst-
ník	 vlády,	 informace	 o	 činnosti	 městského	
úřadu,	o	činnosti	služeb	města	a	o	průběhu	
investičních	 a	 dotačních	 akcí,	 pronájmy	
bytů	atd.	

Rada města vzala na vědomí (výběr)
•	Výroční	zprávu	o	činnosti	Městského	úřadu	
Velké	Pavlovice	v	oblasti	poskytování	infor-
mací	dle	zákona	č.	106/1999	Sb.,	o	svobod-
ném	přístupu	k	informacím,	v	platném	znění	
za	rok	2020.

•	Spolkům	byly	prostřednictvím	emailu	zaslá-
ny	 informace	o	možnosti	 získání	příspěvku	
(dotace)	 finančního	 daru	 z	 rozpočtu	 měs-
ta.	Termín	pro	podání	 žádostí	byl	 stanoven		
na	1.	2.	2021.

Rada města schválila (výběr)
•	Dodatek	 č.	 1	 ke	 Smlouvě	 s	 firmou	 VY-
KRUT	 zahradní	 služby	 a.	 s..	 Předmětem	
tohoto	 dodatku	 je	 úprava	 termínu	 zahá-
jení	 prací	 na	 30.	 11.	 2020,	 dokončení	 pra-
cí	 do	 30.	 6.	 2021,	 následná	 péče	 je	 3	 roky	
ode	 dne	 dokončení	 a	 předání	 díla	 veřej-
né	 zakázky	 "Založení	 krajinných	 prvků		
v	k.	ú.	Velké	Pavlovice	II".

•	Rozhodnutí	 o	 vyloučení	 účastníka	 Gene-

Vážení spoluobčané,
pevně	 doufám,	 že	 za	 rok	 –	 v	 únoru	 2022,		
v	době	psaní	slova	starosty	do	Velkopavlovic-
kého	zpravodaje,	budeme	opět	žít	podobným	
způsobem	jako	na	začátku	roku	2020.	Reali-
ta	 roku	 2020	 však	 byla	 jiná	 a	 prožité	měsíce	
nás	obohatily	o	zkušenost,	že	jistého	nic	není.	
Nálada	 ve	 společnosti	 se	 sice	 od	 pozitivního	
semknutí,	 které	 nás	 na	 jaře	 minulého	 roku	
stmelilo,	 posunula	 spíše	 do	 jakési	 rezigno-
vané	 tolerance.	Pořád	věřím,	že	 s	příchodem	
jarních	a	 letních	dnů	 se	omezení	opět	uvolní		
a	všichni	se	budeme	moci	vrátit	k	„normální-
mu	životu“.	

Jak	 jste	 si	 mnozí	 všimli,	 budova	 kina	 „mizí	
před	 očima“.	 Práce	 provádí	 firma	 Stavební	
firma	Plus	s.r.o.	Hodonín,	vysoutěžená	cena	je	
2.844.077,-	Kč	s	DPH.	Do	konce	měsíce	břez-

rali	 České	 pojišťovny,	 a.s.	 z	 důvodu	 nespl-
nění	 požadavků	 uvedených	 v	 zadávacích	
podmínkách	 Výběrového	 řízení	 zakázky	
"Komplexní	pojištění	města	Velké	Pavlovice		
a	jeho	organizací".	

•	Výsledek	 výběrového	 řízení	 "Komplexní	
pojištění	 města	 Velké	 Pavlovice	 a	 jeho	 or-
ganizací".	 Vyhrála	 Alianz	 pojišťovna,	 a.s.		
s	nabídkovou	cenou	1	342	194	Kč	na	obdo-
bí	od	1.	1.	2021	do	31.	12.	2023	a	uzavření	
smluv	s	touto	pojišťovnou.

•	Servisní	 smlouvu	 č.	 490201914	 progra-
mového	 vybavení	 SMLOUVY	 se	 společ-
ností	ATLAS	consulting	spol.	s	r.o.	za	cenu		
32	670	Kč	(včetně	DPH).	Cena	 je	za	 licenci		
a	servis	do	30.	11.	2024.	

•	Smlouvu	o	poskytování	servisních	služeb	se	
společností	DATA	PROCON,	 s.r.o.	 za	 cenu	
19	200	Kč	bez	DPH.	Jedná	se	o	hosting	pro	
webovou	 aplikaci	 Mapový	 informační	 sys-
tém	a	souvisejících	modulů.	

•	Dodatek	 č.	 6/00283703/Ju	 ke	 smlouvě		
o	 provozování	 vodovodu	 ze	 dne	 1.	 6.	 2004	
na	 nově	 vybudované	 vodovody	 v	 rámci		
stavby	 "Velké	 Pavlovice	 –	 etapa	 III,	 rekon-
strukce	stávající	Šlechtitelské	stanice,	záso-
bování	vodou".

•	Smlouvu	 s	 JABLOTRON	SECURITY,	 a.s..	
Předmětem	 smlouvy	 je	 provozní	 dohled	
alarmu	na	budově	městského	úřadu	za	cenu		

na	by	mělo	být	místo	uzpůsobeno	pro	parko-
vání	osobních	vozidel.

Plán	investičních	a	neinvestičních	akcí	na	rok	
2021	schválilo	zastupitelstvo	na	prosincovém	
zasedání.	Akcí	je	hodně,	z	mého	pohledu	po-
važuji	 za	 hlavní	 tři.	 Výstavba	 areálu	 a	 haly		
pro	 Služby	 města	 –	 předpokládaný	 termín	
zahájení	výstavby	je	srpen	letošního	roku,	za-
tím	 ještě	 nebyl	 vysoutěžen	 dodavatel	 stavby.	
Výstavba	 bude	 provedena	 v	 lokalitě	 na	 Špi-	
tálku	vedle	areálu	firmy	Hantály,	a.	s.

Další	 dvě	 akce,	 byť	 jsou	 samostatně	 napro-
jektované,	spolu	souvisí.	Stavba	vodní	nádrže		
a	stavba	tůní	a	mokřadů	v	lokalitě	Záblatská.	
Cílem	 je,	 slovy	 odborníka,	 vytvoření	 vodní	
plochy	s	litorálními	zónami	a	množstvím	vod-
ních	a	mokřadních	biotopů.	Ty	budou	podpo-
rovat	biodiverzitu	a	vyšší	ekologickou	stabili-

116	Kč	včetně	DPH/měsíc.

•	Složení	 komise	 pro	 otvírání	 obálek	 při	 Vý-
běrovém	 řízení	 na	 projekt	 "Novostavba	
základní	 umělecké	 školy,	 městské	 knihov-
ny	 a	 informačního	 centra",	 která	 pro-
běhne	 21.	 12.	 2020,	 je:	 Havránek,	 Hasil,		
Otřel,	Václavková.

•	Doplnění	 Školské	 rady	 Základní	 školy	 Vel-
ké	 Pavlovice,	 p.	 o.	 pro	 další	 tříleté	 období		
za	zřizovatele	o	Ing.	Janu	Václavkovou	a	Ro-
mana	Pláteníka.

•	Podání	Žádosti	o	dotaci	z	dotačního	progra-
mu	 11782	 Podpora	 rozvoje	 regionů	 2019+,	
konkrétně	 z	 podprogramu	 Podpora	 obcí		
s	 3001	 –	 10	 000	 obyvatel	 na	 akci	 "Rekon-
strukce	místní	komunikace	na	ul.	Kpt.	Jaro-
še,	Velké	Pavlovice".

•	Přílohu	 č.	 1	 vnitřního	 předpisu	 č.	 1/2012	
–	 Sazebník	 úhrad	 nákladů	 spojených		
s	 poskytováním	 informací	 podle	 zákona	
č.	 106/1999	 Sb.,	 o	 svobodném	 přístupu		
k	informacím,	platnou	od	1.	1.	2021.

•	Uzavření	 Smlouvy	 o	 budoucí	 smlou-
vě	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 –	 souhlas		
s	 umístěním	 distribučního	 zařízení	 –	 akce	
"V.	 Pavlovice,	 rozš.	 NN,	 Grůza	 K5823"		
za	cenu	9900	Kč.	

•	Směrnici	č.	4/2020	upravující	oběh	účetních	
dokladů	s	účinností	od	1.	1.	2021.

tu	 krajiny.	 Jednoduše	 řečeno	 zadržíme	 vodu	
meliorací	 v	 našem	 území	 a	 neodteče	 říčkou	
Trkmankou.	Obě	stavby	 jsou	pokryté	dotací,	
zatím	 není	 znám	 dodavatel	 stavby,	 předpo-
klad	zahájení	výstavby	je	říjen	letošního	roku.

Závěrem	chci	ubezpečit	všechny	občany	měs-
ta,	 že	 vedení	 města	 udělá	 vše	 pro	 to,	 aby	 se	
děti	vrátily	co	nejdříve	do	školy,	i	kdyby	s	tím	
bylo	spojeno	navýšení	finančních	prostředků	
našich	 příspěvkových	 organizací	 z	 rozpočtu	
města.

Závěrem	 chci	 popřát	 všem	 občanům	 města	
příjemné	prožití	 jarních	měsíců	a	prosluněné	
velikonoční	svátky.

 Jiří Otřel,  
starosta města Velké Pavlovice

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
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•	Směrnici	 č.	 5/2020	 pro	 zadávání	 veřejných	
zakázek	 „malého	 rozsahu“	 s	 účinností		
od	1.	1.	2021.

•	Směrnici	 č.	 6/2020	 o	 inventarizaci	 s	 účin-
ností	od	1.	1.	2021.

•	Rozdání	 zdarma	 stolních	 kalendářů	na	 rok	
2021	obyvatelům	města	Velké	Pavlovice.

•	"Souhlas	 s	 vyřazením	 knih	 z	 knihovní-
ho	 fondu".	 Jedná	 se	 o	 533	 svazků	 naučné	
a	 krásné	 literatury	 pro	 dospělé	 a	 mládež		
z	fondu	Městské	knihovny	Velké	Pavlovice.	

•	Střednědobý	výhled	rozpočtu	na	roky	2022-
2023	vlastní	příspěvkové	organizaci	Mateř-
ská	 škola	 Velké	 Pavlovice,	 Základní	 škola	
Velké	Pavlovice,	Gymnázium	Velké	Pavlovi-
ce	a	Ekocentrum	Trkmanka	Velké	Pavlovice.

•	Rozpočet	 na	 rok	 2021	 vlastní	 příspěvkové	
organizaci	Mateřská	 škola	Velké	Pavlovice,	
Základní	škola	Velké	Pavlovice,	Gymnázium	
Velké	Pavlovice	a	Ekocentru	Trkmanka	Vel-
ké	Pavlovice.

•	Směrnici	č.	7/2020	"Poskytování	příspěvků	
a	 nepeněžního	 plnění	 zaměstnancům	 a	 za-
stupitelům	 Města	 Velké	 Pavlovice"	 s	 účin-
ností	od	1.	1.	2021.	

•	Příkazní	 smlouvu	 č.	 20	 –	 150	 s	Agenturou	
K1	 s.r.o.	 na	 zastupování	 města	 za	 úplatu	
při	 výkonu	 práv	 a	 povinností	 zadavatele	
souvisejících	 se	 zadávacím	 řízením	 veřejné	
zakázky	 s	 názvem	 "Zhotovení	 projektové	
dokumentace	 pro	 soutěž	 na	 výstavbu	 akce		
–	Novostavba	ZUŠ,	městské	knihovny	a	in-
formačního	 centra	 ve	 Velkých	 Pavlovicích"	
za	cenu	48	158	Kč	(včetně	DPH)	a	za	zveřej-
nění	ve	VVZ	za	cenu	270	Kč	(včetně	DPH).	

•	Uzavření	Smlouvy	o	budoucí	smlouvě	o	zří-
zení	 věcného	 břemene	 č.	 7700101393_1/
BVB	 ke	 stavbě	 č.	 7700101393	 "REKO	MS	
V.	Pavlovice	–	Nám.	9.	května"	s	firmou	Gas-
Net,	s.r.o.	za	cenu	59	400	Kč	(bez	DPH).

•	Finanční	dar	 ve	 výši	 10	000	Kč	pro	Dětský	
domov	Mikulov.

•	Pořádání	či	spolupořadatelství	města	Velké	
Pavlovice	 u	 těchto	 sportovních	 a	 kultur-	
ních	akcí:	
–	březen	2021	–	Běh	o	velkopavlovickou		
	 meruňku	–	spolupořadatelé
–	5.	června	2021	–	Na	kole	dětem		
	 –	spolupořadatelé
–	15.–17.	8.	2021	Velkopavlovické	hody		
	 –	spolupořadatelé
–	21.	8.	2021	–	Velkopavlovické	hodky		
	 –	spolupořadatelé
–	srpen	2021	–	Rozloučení	s	prázdninami		
	 –	spolupořadatelé
–	17.–18.	9.	2021	–	Velkopavlovické		
	 vinobraní	–	pořadatelé
–	17.	11.	2021	–	Lampiónový	průvod		
	 –	spolupořadatelé
-	listopad	2021	–	Svěcení	mladého	vína		
	 –	spolupořadatelé
–	listopad,	prosinec	2021	–	vánoční	koncert		

	 –	pořadatelé
–	19.	12.	2021	–	Vánoční	jarmark	u	radnice		
	 –	pořadatelé
–	31.	12.	2021	–	Rozloučení	s	rokem	2021		
	 u	radnice	–	pořadatelé

•	Poskytnutí	 občanům	 města	 Velké	 Pavlo-
vice,	 kteří	 uhradí	 poplatek	 za	 svoz	 TKO,		
popř.	kteří	jsou	osvobozeni	z	tohoto	poplat-
ku	z	důvodu	věku,	12	kusů	transparentních	
pytlů	zdarma	na	tříděný	odpad.

•	Příkazní	smlouvu	č.	SML-Z-M-21-014	s	fir-
mou	Deregio	 Tender,	 s.r.o.	 na	 poradenské,	
analytické	 a	 konzultační	 služby	 k	 projektu	
"Rozšíření	kapacity	MŠ	ve	Velkých	Pavlovi-
cích"	ve	výši	8	000	Kč	(bez	DPH)	za	podání	
každé	zprávy	o	udržitelnosti	projektu.

•	Smlouvu	č.:	HO-001030062609/001-ENGS	
o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 bře-
mene	s	EG.D,	a.s.	za	jednorázovou	náhradu		
v	celkové	výši	6	500	Kč	bez	DPH.

•	Dodatek	č.	1	smlouvy	o	dílo	č.	01/20	s	léta-
jícím	pořizovatelem	Bc.	Petrem	Navrátilem	
na	pořizovatelskou	činnost	související	s	pro-
jednáním	změny	č.	3	Územního	plánu	Velké	
Pavlovice,	 který	 upravuje	 celkovou	 cenu		
o	vícepráce	na	částku	105	000	Kč	(bez	DPH	
–	zhotovitel	není	plátce).	

•	Cenové	 nabídky	 s	 PMCS	 s.r.o.	 na	 orga-
nizaci	 a	 administraci	 zadávacích	 řízení		
na	projekty:
1.	 Biocentrum	 Záblatská	 -	 tůně	 a	 mokřa-
dy,	 CZ.05.4.27/0.0./0.0/20_140/0013393,	
OPŽP
•	zadávací	řízení	na	nadlimitní	veřejnou	za-
kázku	na	služby	dle	ZZVZ	–	Smlouva	o	pří-
kazu	č.	04/21	za	cenu	75	000	Kč	bez	DPH	
(s	DPH	90	750	Kč)

•	dotační	 management	 (skládající	 se		
ze	 3	 částí:	 zpracování	 podkladů	 pro	Roz-
hodnutí	 o	 poskytnutí	 dotace,	 zajištění	
činností	 projektu	 během	 realizace	 pro-
jektu,	 zajištění	 závěrečného	 vyhodnocení	
akce)	 –	 Smlouva	 o	 dílo	 č.	 05/21	 za	 cenu		
180	000	Kč	bez	DPH	(s	DPH	217	800	Kč).

2.	Velké	Pavlovice	–	Vodní	nádrž	Záblatská,	
3031,	Mze
•	zadávací	 řízení	 na	 podlimitní	 veřejnou	
zakázku	 na	 služby	 zadané	 v	 otevřeném	
řízení	 dle	 ZZVZ	 –	 Smlouva	 o	 příka-
zu	 č.	 06/21	 za	 cenu	 30	 000	 Kč	 bez	 DPH		
(s	DPH	36	300	Kč)

•	dotační	 management	 (skládající	 se		
ze	 3	 částí:	 zpracování	 podkladů	 pro	Roz-
hodnutí	 o	 poskytnutí	 dotace,	 zajištění	
činností	 projektu	 během	 realizace	 pro-
jektu,	 zajištění	 závěrečného	 vyhodnocení	
akce)	 –	 Smlouva	 o	 dílo	 č.	 07/21	 za	 cenu		
30	000	Kč	bez	DPH	(s	DPH	36	300	Kč).

•	Nabídkovou	 cenu	 projektových	 prací	 a	 in-
ženýrských	 činností	 pro	 stavbu	 "Technické	
zázemí	města	Velké	Pavlovice"	od	Ing.	Jaro-
slava	Fojtácha	ve	výši	243	000	Kč	bez	DPH		
(s	DPH	294	030	Kč).

•	Zrušení	 původně	 vypsaného	 Výběrového	
řízení	 a	 vypsání	 nového	 výběrového	 řízení		
na	akci	"Zhotovení	projektové	dokumentace	
pro	 soutěž	 na	 výstavbu	 akce	 –	Novostavba	
ZUŠ,	 městské	 knihovny	 a	 informačního	
centra	ve	Velkých	Pavlovicích"	s	přísnějšími	
(tvrdšími)	podmínkami.

Rada města neschvaluje
•	Příspěvek	 dle	 Žádosti	 pí	 ***	 na	 odchyt	 a	
kastraci	divokých	koček	pobíhajících	v	ulici	
Zelnice	a	Starohorská.	RMě	doporučuje	do-
mluvit	se	v	problémové	oblasti	se	sousedy	a	
společně	tento	problém	vyřešit.

•	Žádost	spolku	Lungta	–	připojení	se	k	mezi-
národní	kampani	"Vlajka	pro	Tibet".

Rada města souhlasí
•	S	 prodejem	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 4995	
o	 výměře	 cca	 550	 m²	 z	 důvodu	 dořešení	
vlastnických	 vztahů	 pouze	 v	 případě,	 že	
bude	 nabídnut	 k	 prodeji	 městu	 část	 po-
zemku	 parc.	 č.	 5034	 anebo	 parc.	 č.	 5108		
o	stejné	výměře.

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, 
které se konalo 17. 12. 2020, mimo jiné pro-
jednalo a schválilo:
•	Rozpočtové	 opatření	 č.	 12/2020,	 navrže-
né	 Zastupitelstvu	 města	 dne	 17.	 12.	 2020,	
celkové	 příjmy	 jsou	 navýšeny	 o	 12	 000	Kč,	
celkové	 výdaje	 jsou	 navýšeny	 o	 12	 000	 Kč		
a	beze	změny	zůstalo	celkové	financování.

•	Realizaci	 projektu	 "Mosty	 –	 25	 rokov	 ce-
zhraničnej	 spolupráce",	 v	 rámci	 Fondu	
mikroprojektov	 a	 Programu	 cezhraničnej	
spolupráce	Slovenská	republika	–	Česká	re-
publika	2014	–	2020.

•	Předfinancování	 rozpočtu	 projektu	 urče-
ného	 na	 aktivity	 "Hlavného	 cezhraničného	
partnera"	v	celkové	výši	4000	EUR.

•	Spolufinancování	 projektu,	 ve	 výši	 10	 %	
rozpočtu	 určeného	 na	 aktivity	 "Hlavného	
cezhraničného	 partnera",	 což	 představuje		
ve	finančním	vyjádření	sumu	400	EUR

•	Příspěvek	 na	 rok	 2021	 na	 financování	 sys-
tému	 IDS	 JMK	 rok	 2021	 v	 celkové	 výši		
157	000	Kč.

•	Příspěvky	vlastním	příspěvkovým	organiza-
cím	na	rok	2021	ve	výši:
–	Mateřská	škola	Velké	Pavlovice		
	 3	064	100	Kč,
–	Základní	škola	Velké	Pavlovice	vlastní		
	 příspěvek	4	100	000	Kč	a	1	500	000	Kč		
	 na	předfinancování	projektu,
–	Gymnázium	Velké	Pavlovice		
	 2	639	500	Kč,
–	Ekocentrum	Trkmanka	4	284	000	Kč.

•	Příspěvek	na	rok	2021	pro
–	Mikroregion	Hustopečsko		
	 ve	výši	52	500	Kč,
–	Město	Hustopeče	ve	výši	161	600	Kč		
na	sociální	služby,
–	MAS	Hustopečsko	ve	výši	49	400	Kč,



VelkopaVloVický zpraVodaj

3

 

1

2021

–	Svazku	obcí	Modré	Hory	ve	výši		
	 65	200	Kč,
–	DSO	Čistý	jihovýchod	ve	výši	10	400	Kč.

Plán investičních a neinvestičních akcí  
pro rok 2021
–	Rekonstrukce	komunikace		
	 v	ul.	Kpt.	Jaroše
–	Prodloužení	komunikace	v	ul.	Bří	Mrštíků
–	Stavba	vodní	nádrže	Záblatská
–	Stavba	tůní	a	mokřadů	Záblatská
–	Zpevnění	komunikace	k	plánované		
	 nádrži	Záblatská
–	Stavba	areálu	včetně	haly	pro	potřeby		
	 Služeb	města,	ul.	Tovární
–	Zpracování	PD	na	výstavbu	budovy	ZUŠ,		
	 knihovny	a	TIC
–	Cyklostezka	Velké	Pavlovice	–	Trkmanice
–	ul.	Starohorská	–	prodloužení		
	 inženýrských	sítí

Plán investičních a neinvestičních akcí 
schválených zastupitelstvem města v roce 
2020 (realizace přechází do roku 2021)
–	Výstavba	bytového	domu	v	ul.	Tovární		
na	parc.	č.	896/2;	896/3;	895/1;	905/4
–	Krajinné	prvky	II.
–	Skladovací	plocha,	včetně	haly	na	pozem-
ku	parc.	č.	858/19	v	k.	ú.	Velké	Pavlovice
–	Demolice	budovy	kina	na	ul.	Hlavní
–	Výstavba	zpevněné	plochy	pro	parkování		
u	bytů	pro	seniory	z	ul.	Růžová,	Náměstí		
9.	května,	ul.	Kopečky	a	ul.	V	Údolí.

•	Rozpočet	 na	 rok	 2021,	 celkové	 příjmy		
102	 377	 900	 Kč,	 celkové	 výdaje	 126	 559	
900	Kč,	celkové	financování	24	182	000	Kč.	
Závaznými	 ukazateli	 jsou	 hodnoty	 pa-
ragrafů	 u	 výdajů	 s	 tím,	 že	 jednotlivé	 pa-
ragrafy	 lze	 v	 celkovém	 součtu	 překročit		
o	částku	rozpočtové	rezervy.	Celkové	výdaje	
překročit	nelze.

•	Rozpočtový	výhled	pro	roky	2022	–	2023.
•	Dodatek	 č.	 4	 ke	 zřizovací	 listině	 Mateřské	
školy	 Velké	 Pavlovice,	 V	 Sadech	 48,	 pří-
spěvkové	 organizace	 města	 Velké	 Pavlovi-
ce,	kterým	se	upravuje	článek	5.	"Vymezení	
majetku	 zřizovatele	 svěřeného	 příspěvkové	
organizace	k	hospodaření".

•	Nákup nemovitosti – podzemní budovy 
nacházející se pod pozemkem parc. č. 670 
v k. ú. Velké Pavlovice	 a	 pozemkem	parc.		
č.	672/1	v	k.	ú.	Velké	Pavlovice	a	jejím	příslu-
šenstvím	nacházejícím	se	na	pozemku	parc.	
č.	672/1	v	k.	ú.	Velké	Pavlovice.	Cena	nemo-
vitosti	 je	 stanovena	 na	 základě	 znaleckého	
posudku	ve	výši	457 140 Kč. Cena je koneč-
ná.	Prodávající	jsou	Vinné	sklepy	Františka	
Lotrinského,	a.s.,	IČ:29356377.	

•	Nákup	 pozemku	 parc. č. 7646	 o	 výměře	
814	m²	(488	m²	v	ÚP	pro	zástavbu,	326	m²	
ostatní	plocha)	za	celkovou	cenu	270 670 Kč 
bez DPH,	parc. č. 7775	o	výměře	2	447	m²	
(1	400	m²	v	ÚP	pro	průmysl,	 1	047	m²	za-

hrady	a	sady)	za	celkovou	cenu	272 630 Kč 
bez DPH,	parc. č. 7765	o	výměře	5	766	m²	
(3	000	m²	v	ÚP	pro	průmysl,	2	766	m²	za-
hrady	a	sady)	za	cenu	845 730 Kč bez DPH.	
Všechny	pozemky	jsou	v	katastrálním	území	
Velké	Pavlovice	a	v	majetku	Moravské	Agry	
a.s.	Velké	Pavlovice.	Ceny	jsou	stanoveny	na	
základě	 znaleckých	 posudků	 vyhotovených	
Ing.	 Annou	 Teplou.	 Celková	 cena	 kupova-
ných	pozemků	činí	1 389 030 Kč bez DPH.	

•	Nákup	 pozemku	 parc. č. 626/6	 o	 výmě-
ře	 149	 m²	 v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice,	 ostat-
ní	 komunikace,	 ostatní	 plocha	 za	 cenu		
14 602 Kč včetně DPH,	 nově	 vzniklých	
pozemků	dle	geometrického	plánu	č.	2434-
267/2020	 parc. č. 626/8	 o	 výměře	 14	 m²	
za	 cenu	 1 372 Kč včetně DPH	 a	 parc.  
č. 626/7	o	výměře	63	m²	za	cenu	6 174 Kč 
včetně DPH,	 vše	 v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice,	
tj.	celkovou cenu 22 148 Kč včetně DPH.	
Cena	 je	 odvozená	 ze	 znaleckého	 posud-
ku	 č.	 4746-170/2019.	 Majitelem	 pozemku		
je	S.M.K.,	a.s..	

•	"Smlouvu	o	smlouvě	budoucí"	s	***	o	kou-
pi	RD	na	parc. č. 386,	 v	 k.	ú.	Velké	Pavlo-
vice,	 jehož	součástí	 je	stavba	dům	č.	p.	566		
na	 parc.	 č.	 386,	 vše	 zapsáno	 na	LV	 č.	 1717	
vedeném	 pro	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice,	 prostý	
zástavních	práv	a	pohledávek	občana,	která	
jsou	uvedena	v	části	"C"	LV	č.	1717.

•	"Smlouvu	 o	 smlouvě	 budoucí",	 která	 řeší	
uzavření	 kupní	 smlouvy	 na	 stavební	 dílo	
"POLYFUNKČNÍ	OBJEKT	LACINA	vodní	
dílo	 SO	 08	 Prodloužení	 řadu“	 –	 splašková	
kanalizace	na	parc.	č.	1077/4,	parc.	č.	7655	
a	 parc.	 č.	 7633	 (ochranné	 pásmo	 parc.	 č.	
1077/1)“	a	„SO	09	Prodloužení	 řadu	vodo-
vod	 na	 parc.	 č.	 1077/4,	 parc.	 č.	 7655,	 parc.		
č.	 7633,	 parc.	 č.	 7634,	 (ochranné	 pásmo	
parc.	č.	1082)“	stavebně	dokončen	a	schvá-
len	 k	 řádnému	 provozu	 a	 zcela	 způsobilý	
užívání	 bez	 závad	 a	 nedodělků	 a	 prostý	
práv	 třetích	osob,	nejpozději	ve	 lhůtě	10	 let		
od	 kolaudace.	 Částka,	 za	 kterou	 budou	 in-
ženýrské	sítě	koupeny,	bude	ve	výši	1/2	ceny	
stanovené	 znaleckým	 posudkem,	 dle	 oce-	
ňovací	vyhlášky	platné	k	datu	prodeje.

•	Prodej	 pozemku	 parc. č. 4524/5	 v	 k.	 ú.	
Velké	 Pavlovice,	 o	 výměře	 121	m²	 za	 cenu		
450	Kč/m²	+	DPH,	 tj.	 celkem	54 450 Kč + 
DPH,	a	to	společnosti	LOMAX & Co. s.r.o.	
z	důvodu	dořešení	vlastnických	vztahů.	

•	Prodej	 pozemku	parc. č. 1109/5	 o	 výměře	
16	m²,	parc. č. 1109/199	 o	výměře	103	m²	
a	parc. č. 1109/200	o	výměře	49	m²	za	cel-
kovou cenu 51 660 Kč bez DPH;	 parc. 
č. 1109/198	 o	 výměře	 1597	 m²	 (997	 m²		
v	ÚP	pro	zastavění	RD	+	600	m²	v	ÚP	ostat-
ní	 plocha)	 za	 celkovou cenu 622 480 Kč  
bez DPH;	 parc. č. 4641/69	 o	 výmě-
ře	 1685	 m²,	 (v	 ÚP	 určeno	 pro	 zastavění)		
za	 celkovou cenu 741 890 Kč bez DPH	
společnosti	 Moravská	 Agra	 a.s..	 Všechny	
pozemky	 jsou	 v	 katastrálním	 území	 Velké	
Pavlovice	a	v	celkové	hodnotě	1 416 030 Kč.	
Ceny	 jsou	 stanoveny	 na	 základě	 znalec-

kých	 posudků.	 Prodej	 pozemků	 je	 reali-
zován	 z	 důvodu	 výstavby	 rodinných	 domů		
a	komunikací.	

•	Prodej	 pozemku	 parc. č. 629/5	 zastavěná	
plocha	a	nádvoří	o	výměře	1	m²	v	k.	ú.	Velké	
Pavlovice,	 na	 kterém	 stojí	 stavba	 č.p.	 1177	
(která	 není	 ve	 vlastnictví	 prodávajícího)		
za	celkovou	cenu	359 Kč s DPH	dle	znalec-
kého	 posudku	 č.	 4749-173/2019,	 pozemku	
parc. č. 629/6	 zastavěná	 plocha	 a	 nádvo-
ří	 o	 výměře	 1	 m²	 v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice,		
na	kterém	stojí	stavba	č.p.	1177	(která	není	
ve	 vlastnictví	 prodávajícího)	 za	 celkovou	
cenu	359 Kč s DPH,	dle	znaleckého	posudku	
č.	 4749-173/2019,	 pozemku	parc. č. 629/7	
zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří	 o	 výměře	 1	m²		
v	k.	ú.	Velké	Pavlovice,	na	kterém	stojí	stav-
ba	 č.p.	 1177	 (která	 není	 ve	 vlastnictví	 pro-
dávajícího)	za	celkovou	cenu	359 Kč s DPH	
dle	 znaleckého	 posudku	 č.	 4749-173/2019,	
pozemku	 parc. č. 629/8	 ostatní	 plocha	
–	 ostatní	 komunikace	 o	 výměře	 288	 m²		
v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice,	 který	 vzniká	 podle	
geometrického	 plánu	 č.	 2210-115/2017	 za	
celkovou cenu 28 062 Kč s DPH,	 dle	 zna-
leckého	posudku	č.	4749-173/2019,	pozem-
ku	 parc. č. 629/9	 ostatní	 plocha	 –	 ostatní	
komunikace	 o	 výměře	151	m²	 v	 k.	 ú.	Velké	
Pavlovice,	 který	 vzniká	 podle	 geometric-
kého	 plánu	 č.	 2210-115/2017	 za	 celkovou 
cenu 14 713 Kč s DPH,	dle	znaleckého	po-
sudku	 č.	 4749-173/2019,	 pozemku	 parc.  
č. 3/28	 ostatní	plocha	–	ostatní	komunika-
ce	 o	 výměře	 29	m²	 v	 k.	 ú.	 Velké	Pavlovice,	
který	 vzniká	 podle	 geometrického	 plánu	
č.	 2210-115/2017	celkovou cenu 2 826 Kč 
s DPH	 dle	 znaleckého	 posudku	 č.	 4749-
173/2019,	 pozemku	 parc. č. 3/26	 ostatní	
plocha	–	ostatní	komunikace	o	výměře	29	m²		
v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice,	 který	 vzniká	 podle	
geometrického	 plánu	 č.	 2210-115/2017		
za	celkovou cenu 2 826 Kč s DPH,	dle	zna-
leckého	posudku	č.	4749-173/2019,	pozem-
ku	 parc. č. 3/29	 ostatní	 plocha	 –	 ostatní	
komunikace	o	 výměře	152	m²	 v	 k.	 ú.	Velké	
Pavlovice,	 který	 vzniká	 podle	 geometric-
kého	 plánu	 č.	 2210-115/2017	 za	 celkovou 
cenu 14 810 Kč s DPH,	dle	znaleckého	po-
sudku	 č.	 4749-173/2019,	 pozemku	 parc.  
č. 3/31	ostatní	plocha	–	ostatní	komunikace	
o	výměře	95	m²	v	k.	ú.	Velké	Pavlovice,	který	
vzniká	podle	geometrického	plánu	č.	2210-
115/2017	za	celkovou cenu 9 256 Kč s DPH,	
dle	 znaleckého	 posudku	 č.	 4749-173/2019,	
to	 vše	 společnosti	 S.M.K.,	 a.s..	 Cena		
za	 všechny	 pozemky	 je	73 570 Kč s DPH.	
Prodej	pozemků	je	realizován	z	důvodu	do-
řešení	vlastnických	vztahů.	

•	Prodej	 pozemku	 parc. č. 457/1	 dle	 ge-
ometrického	 plánu	 č.	 2426-213/2020,		
v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice,	 o	 výměře	 0,01 m²  
za cenu 400 Kč/m² + DPH,	 tj.	 celkem		
400 Kč + DPH	 a	 to	***	z	důvodu	dořešení	
vlastnických	vztahů.	

•	Prodej	 nemovitosti	 –	 zemního	 sklepa	 na-
cházejícího	 se	 pod	pozemkem	parc. č. 670		
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Zastupitelé	města	Velké	Pavlovice	se	v	roce	2020	sešli	při	šesti	zasedáních	a	jednali	celkem	přes	12	hodin.

Jaká	byla	účast	jednotlivých	zastupitelů	na	zasedání	zastupitelstva	se	dozvíte	v	grafu,	který	ukazuje	účast	v	minutách.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

statistika docháZky Zastupitelů
na zasedání zastupitelstva města velké pavlovice

Graf s docházkou zastupitelů na jednáních v roce 2020

v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice	 společnosti	 S.M.K,	
a.s..	 Tento	 zemní	 sklep	 je	 stavbou	 nezapi-
sovanou	 v	 katastru	nemovitostí,	 jedná	 se	 o	
zděný	 objekt	 s	 klenutým	 stropem,	 přístup-
ný	 ze	 zpevněné	 plochy	 na	 pozemku	 parc.  
č. 672/1	v	k.	ú.	Velké	Pavlovice.	Cena	nemo-
vitosti	 je	 stanovena	 na	 základě	 znaleckého	
posudku	159 470 Kč. Cena je konečná.

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, 
které se konalo 17. 12. 2020, vydává:
•	Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 č.	 2/2020		
o	 místním	 poplatku	 za	 provoz	 systému	

shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,		
využívání	 a	 odstraňování	 komunálních	 od-
padů.

•	Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 č.	 3/2020		
o	nočním	klidu.

Zastupitelstvo města na svém 14. zase-
dání, které se konalo 17. 12. 2020, bere  
na vědomí:
•	termíny	zasedání	ZMě	pro	rok	2021:
18.	 3.	 2021,	 17.	 6.	 2021,	 9.	 9.	 2021,		
9.	12.	2021.

•	Zápis	 č.	 4	 Kontrolního	 výboru	 zastupitel-
stva	města	 a	Zápis	 č.	 5	 Finančního	 výboru		
zastupitelstva	města.

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice
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Příjmy Kč

Daňové	příjmy 60 328 200,00

Nedaňové	příjmy 7 515 200,00

Přijaté	transfery 34 534 500,00

Příjmy	celkem 102 377 900,00

Výdaje paragraf Kč

Zemědělství,	lesní	hosp. 1011	-	1099 60 000,00

Průmysl,	stavebnictví,	obchod	a	služby 2123	-	2143 1 560 000,00

Doprava 2211	-	2292 38 362 600,00

Vodní	hospodářství 2310	-	2399 2 180 000,00

Vzdělávání 3111	-	3133 11 398 600,00

Kultura,	církev,	sdělovací	prostředky 3313	-	3399 2 672 000,00

Tělovýchova	a	zájmová	činnost 3412	-	3429 1 510 000,00

Zdravotní	středisko 3511 500 000,00

Bydlení,	komunální	služby,	územní	rozvoj 3612	-	3639 30 387 500,00

Ochrana	životního	prostředí 3721	-	3792 15 899 400,00

Služby	pro	obyvatelstvo 3900 200 000,00

Sociální	věci 4329	-	4359 1 034 600,00

Ochrana	obyvatelstva,	bezpečnost,	požární	ochrana 5212	-	5512 2 240 000,00

Všeobecná	veřejná	správa	a	služby 6112	-	6171 12 800 000,00

Mezinárodní	spolupráce 6223 15 000,00

Finanční	operace 6310	-	6399 4 232 500,00

Ostatní	činnosti 6402	-	6409 1 507 700,00

Výdaje	celkem 126 559 900,00

Saldo příjmů a výdajů -24 182 000,00

Financování 24 182 000,00

Rozpočet města velké pavlovice na rok 2021

statistika oByvatelstva ve městě v Roce 2020
K 31. prosinci 2020 žilo ve Velkých Pavlovi-
cích 3.070 obyvatel.

Průměrný	věk	obyvatel:	42,5	let

Věkové	rozložení	obyvatel:	ženy	42	%,		
muži	40	%,	děti	18	%	

Věkové	rozložení	dětí:	do	7	let	40	%,		
od	7	do	15	let	45	%,	od	15	do	18	let	15	%	

Obyvatelé	dle	pohlaví:	ženy	51	%	1.544	(ženy	
+15	1.331),	muži	49	%	1.526	(+15	1.263)

Počet	dospělých:	2.508		
(muži	1.220,	ženy	1.288)

Občané	starší	80	let:	132,	z	toho	je	18	občanů	

starších	90	let

Děti	(15–18	let):	86	(43	chlapci	–	43	dívky)

Děti	(do	15	let):	476	(263	chlapci	–	213	dívky)

Děti	(do	3	let):	132	(77	chlapci	–	55	dívky)

Informativní	počet	cizinců	s	platným	povole-
ním	k	pobytu	k	31.	prosinci	2020

Počet cizinců: 64

Dle	pohlaví:	ženy	28	(+15	25),		
muži	36	(+15	34)

Počet narozených dětí: 25  
(16 chlapců a 9 děvčat)

Počet zemřelých spoluobčanů: 41  
(24 žen – průměrný věk 75 let a 17 mužů  
– průměrný věk 76 let)

Je	to	nevyšší	počet	úmrtí	za	posledních	35	let.

Bilance	přirozené	změny	je	záporná.	

Počet	zemřelých,	oproti	rokům	minulým,	
výrazně	převýšil	počet	narozených	dětí.

Nelítostná	doba	ovlivnila	i	pohřby	a	poslední	
rozloučení,	 která	 probíhají	 podle	 aktuálních	
bezpečnostních	opatření	v	rouškách,	s	odstu-
py,	 bez	 bližšího	 kontaktu	mezi	 pozůstalými,		
v	 atmosféře	 opatrnosti.	 Ač	 je	 smyslem	 po-
hřebního	 obřadu	 i	 vzájemné	 vyjádření	
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podpory	 všech,	 kteří	 měli	 zemřelého	 rádi,		
za	současných	okolností,	kdy	je	setkávání	rizi-
kem,	probíhá	vše	jen	v	kruhu	nejbližší	rodiny.	
Skutečností	doby	je	i	nárůst	kremací,	kterých	
bylo	právě	u	nás	32,	pohřbů	do	země	9.

Z našich řad navždy odešli naši rodinní  
příslušníci, známí a přátelé… 
Jan Hlávka, Miroslav Adámek, Kristína Po-
láková, Jaroslav Buchta, Josef Hejl, Lubomír 
Pilát, eva Jílková, Václav Samuel, Františka 
Machačová, Stanislav Prát, Jindra Posoldo-
vá, Marta Varmužová, Ludmila Hiclová, Zita 
Bartůňková, Jiřina Kopincová, Stanislava 
Kallusová, Zlatuše Bedřichová, Josef Telen-
ský, Stanislav Pekařík, iva Vojtěšková, Josef 
Veverka, Jaroslav Schnirch, Zdeněk Přibyl, 
Vlasta Kocmánková, Marta Kostrhunová, 
Anežka Bálková, Matylda Krejčiříková, Marie 
Valová, Jiřina dlapalová, Marie Grbavčicová, 
Anděla Krejčiříková, Miroslav Jančík, Ma-
rie Komosná, ivana dufková, Jan Maršálek, 
Františka Valoušková, Milán Kocourek, Josef 
a Marie Prátovi, Oldřich Hádlík, Ludmila 
Hadlíková

Čest jejich památce!

Svatební sezóna roku 2020  
se odvíjela ve znamení  
přesunů a nejistoty
V	 matričním	 obvodě	 Velké	 Pavlovice	 bylo	
v	 loňském	 roce	 uzavřeno 55 manželství.		
Ve	 srovnání	 s	 minulostí	 počet	 sňatků	 mezi-
ročně	výrazně	poklesl.	V	roce	2019	bylo	uza-
vřeno	86	manželství,	v	roce	2018	–	76	manžel-
ství,	v	roce	2017	–	94	manželství,	v	roce	2016		
–	78	manželství.

Vzhledem	 k	 nenadálým	 okolnostem	 u	 nás	

i	 ve	 světě	 a	 vzniku	 pandemie	 v	 důsledku	 ší-
ření	 nemoci	 COVID-19,	 se	 změnili	 i	 životní	
plány	mnoha	 snoubenců.	Nejvýraznější	 pro-
pad	v	počtu	svateb	nastal	v	období	od	března		
do	 května.	Mnoho	 párů	 stálo	 ze	 dne	 na	 den	
před	 rozhodnutím,	 jak	 naložit	 s	 plánovanou	
svatbou	v	době	nařízených	omezení	a	nouzo-
vého	stavu.	Situace	se	měnila	každým	dnem.	
Svatby v březnu, dubnu a květnu se nako-
nec nekonaly. Kompromisem doby se stal 
obřad jen s partnerem a svědky. Ti, kdo plá-
novali velkou svatbu, vyčkávali o chvíli déle, 
přesouvali termín na léto a podzim, do příš-
tího roku, nebo kdo ví, kdy se svatební rado-
vánky opět vrátí do starých kolejí, ji zrušili 
úplně. Některým přálo štěstí a svou svatbu 
nakonec oslavili na druhý pokus na pod-
zim, v září a říjnu. Jejich oznámení, v němž 
si přelepili nové datum, má svůj příběh  
a za pár let z něj bude zajímavá vzpomínka 
na tuto zvláštní situaci a dobu. Některým 
to však nevyšlo ani na podruhé, v listopadu  
a v prosinci. Některým se od té doby již na-
rodilo dítě, a zvolili třetí termín na jaře roku 
2021. Ani dnes však ještě není jisté, zda 
jim to letos na jaře vyjde, ba naopak. A již 
nyní volí čtvrtý termín v naději, že se blíží 
konec pandemie, že se život, byť pozvolna, 
ale jistě, vrátí do normálních kolejí se vším, 
co k tomu patří. Hold, asi jsme si to jako 
společnost zasloužili. Abychom mamon 
a statky vyměnili za zamyšlení se nad svý-
mi životy a vážili jsme si rodiny, přátelství, 
běžného života, na který jsme byli zvyklí  
a svobody…

Počet	sňatků	v	matričním	obvodě	Velké	Pavlo-
vice	v	roce	2020	-	celkem	55	(z	toho	10	církev-
ních	obřadů	před	Římskokatolickou	církví).

Obřady	se	konaly	během	28	oddávacích	dnů.	

Hlavní	svatební	sezóna	byla	zahájena	29.	květ-
na,	ukončena	23.	 října.	Nejvyšší	denní	počet	
uzavřených	 manželství	 připadl	 na	 soboty		
8.	srpna	a	10.	října.	

Počty	obřadů	dle	místa	konání:	Velké	Pavlovi-
ce	–	36	obřadů	(z	 toho	6	církevních),	Bořeti-
ce	–	12	obřadů	(z	toho	3	církevní),	Němčičky		
–	7	obřadů	(z	toho	1	církevní).

Z	 celkového	 počtu	 55	 párů	 bylo	 přísluš-
ných	 trvalým	 pobytem	 jednoho	 nebo	 obou	
snoubenců	 do	 zdejšího	 matričního	 obvodu		
17	 párů.	Zdejší	 kraj	 stále	 více	 láká	 k	 návště-
vám	a	 zájemci	 o	 svatební	 obřad	 se	 k	nám	 již	
několik	let	sjíždí	z	celé	republiky.	

Nejžádanější místa  
pro konání svatebních obřadů:
•	Vinařský	penzion	André		
ve	Velkých	Pavlovicích

•	Hotel	Kraví	Hora	v	Bořeticích
•	Farma	Ovčí	terasy	v	Němčičkách	
•	Obřadní	síň	na	radnici	–	9	obřadů	(ve	
většině	se	jednalo	o	svatební	obřad	z	důvodu	
nepřízně	počasí	a	opakovaný	sňatek)

Mezi	 novomanželi	 převažovali	 svobodní	
snoubenci.	V	85	případech	šlo	o	uzavření	prv-
ního	manželství,	ve	25	případech	o	opakovaný	
sňatek.	Ženichové	-	průměrný	věk	37	 let,	ne-
věsty	–	průměrný	věk	33	let.

Přehled	 vytvořený	 z	 údajů	 vedených	 v	 evi-
denci	 obyvatel	 má	 pouze	 informativní	 cha-
rakter.	 Institucí,	 která	 je	 oprávněna	 posky-
tovat	 statistické	 údaje	 ve	 smyslu	 §	 18	 odst.		
1	 písm.	 b)	 a	 c)	 zákona	 o	 statistické	 službě	 je	
Český	statistický	úřad.	

dagmar Švástová,  
matrikářka

Upozorňujeme	 občany,	 že	 místní	 poplatky	
se	budou	vybírat	v	době	od 15. března 2021  
do 15. dubna 2021	v	hotovosti	nebo	platební	
kartou	 na	 pokladně	 městského	 úřadu.	 Po-
platky	 lze	 hradit	 i	 bezhotovostně	 převodem		
na	účet	města,	ale pouze po předchozím sdě-
lení platebních údajů zaměstnanci měst-
ského úřadu (z	 důvodu	 navýšení	 poplatku		
za	odpad).

Úřední dny pro platbu  
na pokladně městského úřadu:

Pondělí	 7:30	–	11:00,	15:00	–	17:00	
Středa	 7:30	–	11:00,	15:00	–	17:00

V uvedené úřední dny nebudou vyřizo-
vány telefonické dotazy ohledně plateb- 
ních údajů!

Pracovní doba a kontakty  
pro sdělení platebních údajů:

Úterý	 7:30	–	11:00,	11:30	–	16:00	

místní poplatky pRo Rok 2021
Čtvrtek	 7:30	–	11:00,	11:30	–	16:00

Otevírací	doba	městského	úřadu	se	může	
změnit	na	základě	vyhlášení	opatření	proti	
šíření	COVID-19.

Lenka	Nesvadbová	
nesvadbova@velke-pavlovice.cz	
tel:	777	736	496

Lucie	Horáková	
horakova@velke-pavlovice.cz	
tel:	777	736	406

Liběna	Ludvová	
ludvova@velke-pavlovice.cz	
tel:	777	736	434

Sazba poplatku ze psa:
–	 v	 rodinném	 i	 bytovém	 domě	 činí	 roč-
ně	 200	 Kč,	 za	 druhého	 a	 každého	 dalšího		
psa	300	Kč

Výše poplatků za nájem pozemků a nájem 
hrobů	 jsou	 uvedeny	 individuálně	 v	 nájem-	

ních	smlouvách.

Sazba poplatku za svoz TKO za kalendářní 
rok 2021 a osobu činí 600 Kč.	Pytle	na	třídě-
ný	 odpad	 se	 budou	 vydávat	 po	 dobu	 výběru	
poplatků	 i	 občanům	 starším	 75	 let	 a	 dětem		
do	 2	 let,	 přestože	 jsou	 od	 poplatku	 osvobo-
zeni,	v	počtu	12	kusů	na	osobu	(oproti	před-
chozímu	 období,	 kdy	 se	 vydávalo	 6	 kusů		
na	osobu).	Žádáme	občany	o	vyzvednutí	pytlů	
nejpozději	do	31.	května	2021.	

Osvobození a úlevy	 (výňatek	 z	 čl.	 6	 Obec-
ně	 závazné	 vyhlášky	 města	 Velké	 Pavlovice		
č.	2/2020	o	místním	poplatku	za	provoz	sys-
tému	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání		
a	odstraňování	komunálních	odpadů)

(2) Od poplatku se osvobozují:

a)	fyzické	osoby,	které	se	v	místě	trvalého	
pobytu	 nezdržují z důvodu dlouhodo-
bého, soustavného pobytu v zahraničí 
(po dobu minimálně 6 měsíců, dolo- 
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žit potvrzením),

b)	fyzické	osoby,	které	jsou	delší dobu než 
tři měsíce	 umístěny	 v	 léčebně	 dlouhodo-
bě	 nemocných	 a	 zařízeních	 poskytující	
sociální	služby	(doložit	potvrzením toho- 
to zařízení),

c)	 děti,	 které	 jsou	 mladší	 2	 let	 nebo	 kte-
ré	 dovršily	 2	 roky	 toho	 kalendářního		
roku	včetně,

d)	občané	 starší	75	 let	nebo	kteří	dovršili	
75	roků	toho	kalendářního	roku	včetně.

(3)	Úleva	ve	výši	400	Kč	se	poskytuje	fyzic-

kým	 osobám,	 které	 jsou	 třetím	 a	 každým	
dalším	 dítětem	 žijícím	 ve	 společné	 domác-
nosti,	 které	 je	 mladší	 nebo	 dovršilo	 18	 let	
toho	 kalendářního	 roku	 včetně	 a	 je	 poplat-
níkem	 (vzhledem k navýšení poplatku 
za odpad na 600 Kč činí platba za třetí  
a další dítě 200 Kč).	

(4)	Úleva	podle	odst.	3	se	neposkytuje	v	pří-
padě,	 že	 je	 toho	kalendářního	 roku	poskyt-
nuto	 fyzické	osobě	ve	 společné	domácnosti	
osvobození	dle	odst.	2	písm.	c).

(5)	 Údaj	 rozhodný	 pro	 osvobození	 nebo	
úlevu	dle	čl.	6	odst.	2	a	3	 je	poplatník	povi-

nen	ohlásit	ve lhůtě do 15. 4. kalendářního 
roku.

(6)	V případě, že poplatník nesplní povin-
nost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození 
nebo úlevu ve lhůtách stanovených vy-
hláškou nebo zákonem, nárok na osvobo- 
zení nebo úlevu zaniká.

Formulář	pro	ohlášení	nároku	na	osvobození	
nebo	úlevu	a	celý	text	obecně	závazné	vyhláš-
ky	města	najdete	na	webových	stránkách	měs-
ta	 (městský	 úřad	 –	místní	 poplatky)	 nebo	 je		
k	dispozici	na	městském	úřadě.	

Lenka nesvadbová

Zvažoval	jsem,	jaké	téma	by	měl	mít	můj	člá-
nek	 v	 prvním	 letošním	 zpravodaji.	 Mnoho	
„nápadů“	 je	vystříleno	z	minulých	 let	a	o	ko-
ronaviru	už	psát	taky	nechci.	Dostal	jsem	ná-
pad,	že	shrnu	různé	informace	týkající	se	Vel-
kých	Pavlovic	i	za	cenu,	že	se	budu	opakovat,	
anebo	budu	„papouškovat“	někoho	druhého.	
Zvolil	 jsem	 si	 pro	 přehlednost	 postup	 z	 jihu		
na	sever.
•	Záblatská – tůně, mokřady a vodní ná-

drž.	 Stavba	 těchto	 zařízení	 se	 bude	 soutě-
žit	v	 letošním	roce.	Tůně	a	mokřady	budou	
hrazeny	 kompletně	 z	 dotačních	 prostřed-
ků,	 u	 nádrže	 je	 maximální	 výše	 dotace		
10	mil.	Kč.	 Problém	 je	 trošku	 s	 předpoklá-
danou	 cenou	 –	 22	 mil.	 Kč.	 Nu	 což,	 bude-
me	 doufat,	 že	 nabídnutá	 cena	 za	 dílo	 bude		
mnohem	nižší.

•	Cyklostezka Velké Pavlovice – Trkma-
nice. Dotace	 na	 výstavbu	 jsou	 schválené,		
ale	obávám	se,	že	nebudou	využity	skrze	ná-
roky	Povodí	Moravy,	s.p..	Požadují	finančně	
náročné	stavební	úpravy,	které	není	možné	
hradit	z	dotačních	prostředků.

•	V	ulici	Nádražní	 je	 dlouhodobě	 v	 zanedba-
ném	 stavu	 poklona svaté Barbory.	 Opra-
va	 této	 drobné	 stavby	 je	 plánována	mnoho	
let.	 V	 roce	 2013	 dokonce	 proběhlo	 jednání		
s	památkáři,	majitelem	pozemku	a	zároveň	
majitelem	 stavby,	 kde	 byla	 oprava	 dohod-
nuta.	Jak	vše	dopadlo,	se	můžete	přesvědčit		
na	vlastní	oči.	Město	nemůže	poklonu	opra-
vit,	protože	ji	nemá	v	majetku,	naopak	vlast-
ník	pozemku	její	opravu	slibuje,	ale…

•	Rybník v ulici Nádražní	 byl	 odbahněn		
v	roce	2007,	v	roce	2009-2010	bylo	vystavě-
no	zázemí	pro	rybáře	–	tzv.	rybářská	bašta.	
Po	osmi	letech	od	kolaudace	byla	prodlouže-
na	 střecha	nad	 zpevněnou	plochu	u	 terasy.	
U	 rybářské	 bašty	 se	 nachází	můstek,	 který	
byl	 vyroben	 kompletně	 ze	 dřeva.	 V	 loň-
ském	roce	dosloužil	a	byl	nahrazen	novým,		
s	kovovou	nosnou	částí.

•	Špitálek – místo v ulici Tovární,	 které	
je	 několik	 let	 spojováno	 s	 výstavbou	 ro-
dinných	 domů	 společností	 EVT	 –	 pozdě-

co, kdy, kde a zda vůbec
ji	 Ground-line.	 K	 prodeji	 pozemků	 této	
společnosti	 došlo	 v	 roce	 2015.	 Nejsem	 si	
jistý,	 zda	 bych	 dnes	 ruku	 pro	 prodej	 zve-
dl.	 Tenkrát	 jsem	 viděl	 jenom	 výhody,	 dnes	
to	mám	 tak	 50:50.	 V	 roce	 2020	 byla	 zapo-
čata	 v	 této	 lokalitě	 výstavba	 komunikací		
a	inženýrských	sítí,	v	roce	letošním	by	měla	
být	 zahájena	 výstavba	 dvanácti	 rodinných	
domů	na	klíč.	Cena	zatím	není	známa,	pro-
tože	 developerská	 společnost	 nemá	 hotové	
rozpočty.	 Jakmile	 budou	 domy	 vystavě-
ny,	 proběhne	 také	 rekonstrukce	 vozovky		
k	této	lokalitě	až	od	benzinové	stanice.

•	Na „špitálku“	 ještě	 zůstanu.	 Městu	 se	
podařil	 od	 společnosti	 Hantály,	 a.s.	 zís-
kat	 pozemek	 v	 zadní	 části	 jejich	 areá-
lu.	 Na	 tomto	 místě	 by	 se	 měl	 v	 letošním	
roce	 vybudovat	 areál	 o	 rozloze	 2.500	 m²		
pro	Služby	města	 –	 včetně	 haly.	Byl	 by	 tak	
uvolněn	prostor	na	dvoře	městského	úřadu,	
který	by	třeba	mohl	posloužit	pro	parkování	
vozidel	zaměstnanců.	Tím	by	se	zase	uvolni-
la	místa	na	parkovišti	 před	úřadem	pro	 ve-
řejnost.	Ale	to	je	jenom	bonus,	hlavní	důvod	
výstavby	 je	 sjednotit	 místo	 ukládání	 mate-
riálu,	vleček,	strojů	a	dalšího	vybavení,	a	to		
v	případě	potřeby	i	do	zastřešené	haly.

•	A ještě ulice Tovární…,	 stále	 se	 plánuje	
výstavba	bytového	domu.	Ono	 je	 to	možná	
už	 vlastně	 v	 ulici	Za	Dvorem.	Momentálně		
probíhá	změna	územního	plánu	na	části	po-
zemků.	Tady	je	to	ještě	běh	na	dlouhou	trať.

•	Zahradní, Náměstí 9. května, Pod Břehy, 
Hlavní.	 To	 jsou	 ulice,	 kde	 se	 bude	 prová-
dět	 rekonstrukce rozvodů plynu.	 Na	 jaře	
letošního	 roku	 by	 to	měly	 být	 poslední	 dvě	
ulice	na	straně	lichých	čísel,	u	zbylých	dvou	
ulic	není	 termín	prací	na	plynovém	potrubí	
přesně	 daný.	 V	 dolní	 části	 ulice	 Zahrad-
ní	 proběhne	 v	 letošním	 roce	 také	 výměna		
vodovodního	řadu.	

•	V průmyslové zóně už není žádný volný 
pozemek v majetku města. Je zcela ob-
sazena.	 Prodej	 pozemků	 trval	 12	 let,	 a	 to		
i	 z	 důvodu	 celosvětové	 finanční	 krize,	 kte-
rá	 naplno	 propukla	 právě	 na	 podzim	 roku	
2008.	 V	 loňském	 roce	 zde	 byla	 vystavěna	

infrastruktura	 za	 12.000	 tis.	 Kč.	 Za	 velmi	
dobrý	počin	považuji,	že	byl	podél	komuni-
kace	vystavěn	i	chodník,	který	u	páteřní	ko-
munikace	chybí.	Jeho	zbudování	zatím	není	
v	plánu,	ale	věřím,	že	v	budoucnu	bude.	

•	Občas	 jsme	 peskováni	 za	 to,	 že	 nepodpo-
rujeme	 cestovní ruch.	 Pominu-li	 náklady	
na	 Turistické	 informační	 centrum,	 zmí-
ním	 se	 o	 rozhledně,	 která	 rovněž	 figuruje	
při	 financování	 v	 kolonce	 „cestovní	 ruch“.		
1.160	 tis.	 vynaložených	 v	 roce	 2019	 na	 její	
opravu	 není	 zanedbatelných.	 Je	 třeba	 však	
ještě	 zvětšit	 rezervoár	 užitkové	 vody	 ze	
současných	 1.500	 litrů	 na	 alespoň	 troj	 až	
čtyřnásobek.	Původně	silný	pramen	studny	
velmi	 zeslábl	 a	 v	 době	 sezóny	 nepostačuje.	
Větší	 nádrž	 zabudovaná	 do	 země	 umožní	
přivést	vodu	na	rozhlednu	v	cisterně	ve	vět-
ším	množství,	tedy	i	na	delší	dobu.

•	U Trkmanky – tak by se třeba mohla jme-
novat nová ulice,	která	bude	vznikat	podél	
toku	 této	 říčky.	Na	 začátku	 letošního	 roku	
byl	 dokončen	 výkup	 pozemků	 na	 komuni-
kaci	 od	 ulice	 U	 Zastávky	 po	 chodník,	 ve-
doucí	od	prodejny	ZAF	do	 lesoparku.	Nyní	
je	 jednáno	s	projektantem	o	zpracování	PD	
na	 výstavbu	 sítí	 a	 komunikace.	 Samotnou	
stavbu	však	 ještě	musí	posvětit	 zastupitelé.	
A	předpokládám,	že	v	případě	kladných	vy-
jádření	od	příslušných	orgánů	k	této	stavbě,	
bude	výkup	pozemků	pokračovat	dle	poža-	
davku	zastupitelů.

•	Bří Mrštíků – velký rest máme v pro-
dloužení této ulice.	Několik	 desítek	metrů	
živičného	 povrchu	 je	 třeba	 zbudovat	 k	 po-
slednímu	 domu	 směrem	 do	 trati	 Ostrovec.	
Plánováno	toto	bylo	na	rok	2019,	2020	a	nyní	
na	 2021.	 Bohužel	 zde	 došlo	 k	 situaci,	 kdy	
jsou	vystavěny	RD,	ke	kterým	nevede	zpev-
něná	cesta.	Je	to	nepříjemné	a	bylo	jednáno		
o	tom,	aby	k	takovým	problémům	v	budouc-
nu	nedocházelo.	

•	Veřejné osvětlení se plánuje opravit  
v ulicích Nová, Kpt. Jaroše, Herbenova, 
Růžová, Lidická, Kopečky a v části uli-
ce Bří Mrštíků.	Kabeláž	v	 těchto	ulicích	 je		
v	 dezolátním	 stavu,	 stožáry	 sloupů	 také.	
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Zpevněná plocha u hydrantu 
pomůže hasičům
(7.	12.	2020)
Velkopavlovičtí	 hasiči	 čerpali	 pravidelně	 vo-	
du	 pro	 potřeby	 hašení,	 popř.	 řešení	 jiných	
událostí	na	parkovišti	pod	areálem	TJ	Slavoj.	

Při	 rekonstrukci	 komunikace	 v	 ulici	 Hodo-
nínská	 v	 roce	 2018	 však	 došlo	 ke	 stavebním	
úpravám,	 které	 zhoršily	 příjezd	 k	 hydrantu.	
Z	 podélného	 parkoviště	 v	 ulici	 Hodonín-
ská	 u	 komunikace	 cisterny	 lze	 napustit,	 ov-
šem	 dvěma	 hadicemi	 o	 délce	 5	metrů	 anebo		
20	metrovou	hadicí.	Vozidla	 jsou	standardně	
vybavena	 jednou	 hadicí	 5	 m	 a	 rozmotávat,	
smotávat	 a	 sušit	 20metrovou	 hadici	 je	 zby-
tečně	komplikované.	Navíc	Vodovody	a	kana-
lizace	 Břeclav	 požadují	 napouštění	 cisteren		
v	ulici	Brněnská.

Proto	byl	u	hydrantu	v	této	ulici	zpevněn	po-
vrch	 tak,	 aby	 hasičská	 vozidla	 nepřekážela	
na	 komunikaci	 a	 zároveň,	 aby	 nevytahovala		
na	komunikaci	bláto.

Posunutí přístřešků  
na autobusovém nádraží 
(10.	12.	2020)
Proč	se	vůbec	přístřešky	posunují?	 Jaké	 jsou	
k	tomu	důvody?	Věřte	nebo	ne,	ale	funkčnost	

a	 posunutí	 přístřešků	 se	 řeší	 dlouho.	 Ote-
vřené	přístřešky	mají	 tu	výhodu,	že	se	v	nich	
nezdržují	 různé	 pofidérní	 existence	 déle,		
než	je	třeba.	

Ovšem	pravda	je,	že	když	prší	a	zároveň	fouká	
vítr,	 což	 je	 docela	 často,	 tak	moc	 neochrání.	
Naše	 přístřešky	 měly	 ještě	 tu	 nevýhodu,	 že	
byly	 umístěny	 zároveň	 s	 obrubníkem	 chod-
níku,	ze	kterého	se	vchází	do	autobusu,	a	tak	
docházelo	 nezvykle	 často	 k	 rolování	 plechů	
na	přístřešku,	a	to	bez	ohledu	na	to,	kolik	ujel	
řidič	 ve	 svém	 životě	 kilometrů	 bez	 nehody.	
Trpěly	tak	nejen	jejich	nervy,	ale	samozřejmě		
i	karoserie,	a	dokonce	okna	autobusů.

Situace	se	bude	řešit	následujícím	způsobem	
–	přístřešky	budou	posunuty	a	chodník	rozší-
řen	tak,	aby	autobus	nemohl	konstrukci	nebo	
plechovou	krytinu	poškodit	a	zároveň	nebylo	
bráněno	v	jízdě	zametacímu	vozu.

Navíc	se	plánuje	i	umístnění	bočních	zábran,	
které	 budou	 bránit	 před	 deštěm	 a	 větrem,		
ale	nebudou	bránit	ve	výhledu,	zda	přijíždí	au-
tobus	ke	stanovišti	čekajícího.	

Občané dostali stejně  
jako loni vánoční dárek  
od Města Velké Pavlovice  
– stolní kalendář 
(14.	12.	2020)
Kalendář	si	mohli	občané	vyzvednout	zhruba	
od	poloviny	prosince	2020	buď	na	Turistickém	
informačním	centru	nebo	ve	vybraných	dnech	
i	 na	 radnici	 města.	 Stolní	 týdenní	 kalendář		
na	rok	2021	byl	připraven	v	dostatečném	po-
čtu	pro	každou	domácnost,	a	to	zcela	zdarma.	
Co	 by	 to	 byl	 také	 za	 vánoční	 dárek,	 kdyby	 si		
ho	museli	naši	občané	zaplatit?

Letošní	 kalendář	 je	 dle	 našeho	 názoru	 je	
velmi	 povedený.	 Najdete	 v	 něm	 nejen	 fo-
tografie	 pěkných	 míst	 a	 zákoutí	 ve	 městě,	
snímky	 z	 kulturních,	 společenských	 a	 spor-
tovních	 akcí,	 ale	 také	 velmi	 praktické	 infor-
mace	o	svozu	všech	druhů	odpadů,	o	zahájení		

TeLeGRAFicKY

Autobusové	nádraží	se	ocitlo	v	měsíci	
prosinci	bez	přístřešků	nad	zastávkami	
učenými	pro	čekající	cestující.	Po	rekon-
strukci	spojené	s	rozšířením	chodníku		
je	nahradily	nové.

Předpokládá	se,	že	bude	v	letošním	roce	vy-
dáno	stavební	povolení	a	v	roce	2022	prove-
dena	kompletní	obměna.	

•	V ulici Kpt. Jaroše je letos plánována opra-
va povrchu komunikace,	 nejdříve	 by	 se	
však	měla	opravit	kanalizace.	Je	tedy	možné,	
že	se	oprava	posune.	Anebo,	že	by	se	udělala	
oprava	bezvýkopovou	metodou?	O	všem	se	
ještě	bude	jednat.	

•	Je	to	přes	devět	měsíců,	co	byla	zahájena	pří-
stavba kolumbária.	 Po	 přistavení	 16	 míst	
byl	 ještě	upraven	 terén	a	vyměněna	dlažba.	
Předání	 míst	 do	 užívání	 pozdržela	 zdlou-
havá	 výroba	 kamenných	 desek.	V	 letošním	
roce	 by	 se	 mělo	 kolumbárium	 kompletně	
celé	nalíčit.	Potřeba	je	vyřešit	také	další	mís-
to.	Podél	hřbitovní	zdi	již	není	možné	pokra-
čovat.

•	O	opravené hřbitovní bráně	už	nic	víc	psát	
nebudu,	 bylo	 o	 ní	 napsáno	 dost.	 Snad	 jen,	
že	 jsme	 ji	 přihlásili	 do	 soutěže	„O nejlépe 
opravenou kulturní památku Jihomorav-
ského kraje“.	Ale	ještě	jedna	věc	k	hřbitovu.	
Nebo	dvě.	Zvažoval	jsem	nechat	udělat	roz-
vod	 vody	 po	 hřbitově,	 alespoň	 jednu	 trasu	
a	dvě	místa	(uprostřed	a	u	márnice).	Zatím	

jsme	 se	 na	 to	 nedomluvili	 a	 třeba	 se	 to	 ani	
realizovat	nebude,	ale	nápad	si	myslím,	že	to	
není	špatný.	A	ta	druhá	věc	je,	že	pravděpo-
dobně	dojde	v	letošním	roce	k	výměně	boční	
brány	na	hřbitov.	V	plánu	je	vyhotovit	kovo-
vou	část	novou	ve	stylu	brány	hlavní.

•	Tak	 dlouho	 se	 přemýšlelo	o osudu budovy 
kina,	až	nastalo	dle	mého	názoru	to	nejlep-
ší,	co	mohlo.	Demolice.	Zní	to	možná	divně,	
ale	 jsem	 rád.	 Vznikne	 místo	 pro	 něco	 no-
vého,	 něco	 nového	 od	 základů	 samotných.		
Projektová	 dokumentace	 na	 novou	 budo-
vu	ještě	není	zpracována	a	není	ani	zadána.	
První	výběrové	řízení	bylo	bohužel	zrušeno	
a	 není	 tak	 jasné,	 kdy	 bude	 vydáno	 staveb-
ní	 povolení	 na	 novou	 budovu,	 natož	 kdy		
se	začne	stavět.	I	tak,	za	mě	lepší	provizorní	
parkoviště	než	chátrající	budova.

•	Jak	 už	 jsem	 psal	 dříve,	 v ulici Pod Bře-
hy bude v letošním roce rekonstruová-
no plynové potrubí.	 Je	 jisté,	 že	 chodník		
na	straně	lichých	čísel	bude	zničen	a	násled-
ně	kompletně	předlážděn.	Kdy	že	se	chodník	
ze	zámkové	dlažby	pokládal?	V	roce	2009.

•	Úvoz – V Údolí.	 Tyto	 dvě	 ulice	 byly	 opět,		
po	několika	 letech,	 zmíněny	na	 jednání	 za-

stupitelstva	 v	 souvislosti	 s	 jednosměrným 
provozem.	 Ulicí	 V	 Údolí	 dolů,	 ulicí	 Úvoz	
nahoru.	Dosáhlo	by	se	tím	zpřehlednění	do-
pravní	 situace,	 pravděpodobně	by	 však	do-
šlo	ke	zvýšení	provozu	u	základní	školy,	což	
není	žádoucí	a	musí	se	nechat,	že	ani	para-
metry	ulicí	V	Údolí	a	Úvoz	nejsou	stejné.	Co	
je	tedy	lepší?	Ponechat	vše	při	starém?	Ane-
bo	 třeba	 zkusit	 variantu	 s	 jednosměrným	
provozem	dočasně?	Zatím	není	rozhodnuto	
o	ničem.	

•	15. březen 2021 – 24. březen 2021 to je 
termín uzavření komunikace z Velkých 
Pavlovic do Němčiček z důvodu oprav.	
Uzavírka	 bude	 až	 za	 „odbočkou“	 na	 zkrat-
ku	na	Bořetice.	Na	komunikaci	budou	pro-
vedeny	 lokální	 opravy	 nerovností	 a	 poté	
bude	po	odfrézování	starého	povrchu	polo-	
žen	nový.	

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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a	ukončení	 výběru	 poplatků	na	 radnici	měs-
ta,	o	otevření	 sběrného	dvora,	o	úklidu	měs-
ta	 zametací	 technikou,	 o	 změně	 času,	 o	 nej-
významnějších	 kulturních	 akcích	 a	 lunární	
kalendář.	 Nechybí	 ani	 místo	 na	 vaše	 osobní	
poznámky.

Jako z cukru! 
(13.	1.	2021)

Krajina	okolo	Velkých	Pavlovic	zazářila	v	po-
lovině	letošního	ledna	bělostnou	čistotou.	Do-
konce	i	naše	městečko	na	jihu	Moravy	zapadal	
sníh.	Nejednalo	se	o	žádné	závěje	či	kalamitu,	
ale	 i	 menší	 množství,	 připomínající	 cukro-
vou	 vrstvičku	 na	 koláčku,	 oko	 přihlížejícího		
vždy	potěší.

Málokdy	se	u	nás	zimní	obloha	roztrhne,	za-
sněží	a	dokonce	několik	hodin	či	dnů	sněho-
vá	 peřinka	 vydrží.	 Právě	 v	 takový	 okamžik	
mají	pohotovost	„lovci	netradičních	záběrů“,		
tedy	fotografové.

Ve	středu	13.	 ledna	2021,	vyrazil	o	ulic	měs-
ta	i	za	jeho	hranice	pan	Oldřich	Otáhal.	Svůj	
fotoaparát	 samozřejmě	 doma	 nezapomněl.	
Výsledek	 jeho	 „lovu“	 můžete	 shlédnout		
na	přiložené	fotografii.	

Budova kina je pryč,  
po 91 letech 
(18.	1.	2021)
STAVEBNÍ	 FIRMA	 PLUS	 s.r.o.	 z	 Hodoní-
na	započala	dne	18.	 ledna	2021	svou	činnost	
na	 likvidaci	 budovy	 kina.	 Nemovitost	 byla		
v	 rámci	 demoličních	 prací	 z	 důvodu	 bezpeč-
nosti	oplocena	a	následně	byly	vyklizeny	veš-
keré	interiéry.	Až	po	těchto	krocích	bylo	mož-
né	zahájit	samotnou	demolici	budovy.	K	zemi	
padlo	kino	zhruba	v	polovině	měsíce	února.

Nejzajímavější	 a	 pro	 oko	 přihlížejícího	 neja-
traktivnější	 akcí,	 která	 se	 ve	 Velkých	 Pavlo-
vicích	udála	od	18.	 ledna	do	zhruba	poloviny	
února	 2021,	 bylo	 bezesporu	 bourání	 budovy	
kina.	 Tato	 budova	 byla	 vystavěna	 v	 letech	
1928	až	1930,	k	zemi	padla	tedy	ve	věku	úcty-
hodných	91	let.

Kousek	po	kousku,	od	rozebrání	střechy,	přes	
jednotlivá	 podlaží,	 zmizela	 budova	 přímo	
před	očima.	Demoliční	práce	provedli	profesi-
onálové	v	oboru.

V průběhy zimy jsou  
prováděny různé opravy  
v dílnách 
(2.	2.	2021)

Zimní	teploty	nahrávají	práci	v	teple	–	v	dílně.	
Ve	stolařské	dílně	města	byly	začátkem	měsí-
ce	února	opraveny	poškozené	 lavičky	a	stoly.	
Zničené	 díly	 byly	 vyměněny	 a	 následně	 bylo	
vše	také	povrchově	ošetřeno.

Vyrobena	 byla	 i	 posezení	 nová.	 Dřevo		
na	 výrobu	 bylo	 použito	 stejné,	 ze	 kterých	
jsou	 zhotoveny	 oplocenky	 výsadby	 stromů		
a	 keřů	 v	 katastru	 města.	 Jednalo	 se	 o	 zbylé	
kusy	„kůrovcové“	kulatiny.

Oprava polní cesty  
v Súdných 
(3.	2.	2021)
Začátkem	letošního	února	využili	pracovníci	
městských	 služeb	 města	 příhodného	 poča-
sí	 a	 před	 zahájením	 jarních	 prací	 se	 pustili		
do	opravy	polní	cesty	v	lokalitě	Súdný	asfalto-
vým	recyklátem.	

Polní	cesta,	která	navazuje	na	tzv.	„panelku“,	

byla	hůře	sjízdná	i	dříve.	Její	stav	se	ale	velmi	
zhoršil	poté,	co	se	zde	o	víkendu	před	pláno-
vanou	opravou	pokoušel	projet	kamion	i	s	ná-
věsem…	Náhodným	šokovaným	přihlížejícím	
je	 dodnes	 hádankou,	 jak	 vůbec	mohlo	 řidiče	
napadnout	 vydat	 se	 s	 obrovským	 nákladním	
automobilem	do	těchto	končin.	

nově přistavěná část  
kolumbária je kompletní 
(4.	2.	2021)

Pracovníci	 kamenictví	 pana	Čecha	 z	Morav-
ského	Žižkova	zahájili	začátkem	měsíce	úno-
ra	dokončovací	práce	na	nově	vystavěné	části	
kolumbária,	které	se	nachází	u	hřbitovní	zdi,		
v	 proluce	 mezi	 kostelem	 a	 hřbitovem.	 Kon-
krétně	byly	osazeny	desky	s	policemi.

nikdy nekončící příběh  
– úklid města a okolí  
(4.	2.	2021)
Pracovníci	 Služeb	 města	 Velké	 Pavlovice	 se	
pustili	 v	 teplotně	 příznivých	 dnech	 měsíce	

Netradiční	bílý	pohled	na	Velké	Pavlovice	
z	teras	nad	Vinařským	penzionem	André.

Zahájení	demolice	budovy	kina.

Velkopavlovické	kino	padá	k	zemi.

Pohodlí	posezení	ze	stolařské	dílny	míst-
ních	služeb	města	si	můžete	vyzkoušet	
třeba	pod	rozhlednou	Slunečná.

Traktor	služeb	města	přiváží	zpevňující	
materiál	na	polní	cestu	v	lokalitě	Súdný.

Osazení	nových	míst	v	kolumbáriu		
kamennými	deskami.
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Úvodem našeho rozhovoru bych Vám velmi 
ráda popřála pěkný den, pane dufku!

Dovolte	 mi,	 abych	 Vás	 našim	 čtenářům	
ve	 zkratce	 představila.	 Vaše	 celé	 jméno	 je		
Luboš Dufek	a	jste	majitelem	firmy	LOMAX 
& Co s.r.o.	Tato	firma	nedávno	rozšířila	řady	
podnikatelů,	 kteří	 vyžili	 možnosti	 vystavět	
své	 nové	 provozní	 prostory	 v	 podnikatelské	
zóně	ve	Velkých	Pavlovicích.	

Stručný medailonek  
firmy LOMAX & Co s.r.o.

Jak se můžeme dočíst na webových strán-
kách Vaší firmy, LOMAX je na trhu již 1992, 
kdy byla nastartována činnost v oboru ga-
rážové a stínící techniky. V současné době 
je největším českým výrobcem garážových 
vrat a předním výrobcem předokenních rolet  
a venkovních žaluzií.

RoZhovoR s panem luBošem duFkem,
majitelem fiRmy lomaX & co s.r.o.

V roce 2017 firma zavedla vlastní výrobu hli-
níkových vchodových dveří. Vizí vždy bylo  
a je být významnou českou firmou, která se 
výrazně odlišuje od konkurence nejen svými 
výrobky a službami, ale také maximální péčí  
o zákazníky a zaměstnance. 

Předpokladem plnění vize je vysoká odbornost 
pracovníků, přesná výroba na CNC strojích  
s využitím nejmodernější techniky a renomo-
vaní dodavatelé komponentů splňující nor-
my a legislativu EU. LOMAX je hrdý na své 
výrobky, jež vynikají spolehlivostí, precizním  
zpracováním a nadstandardními zárukami. 

Kvalitu firmy potvrzuje skutečnost, že je v letoš-
ním roce na trhu již 29 let a zájem o její produkty 
se neustále zvyšuje. 

Pane dufku, Vy i Vaše firma pocházíte ze sou-
sedních Bořetic. Můžete nám prozradit, co 

bylo prvotním impulsem rozhodnutí vrhnout 
se v bouřlivé porevoluční době do podnikání 
právě v odvětví stínící techniky a jak vypadaly 
Vaše začátky?

Porevoluční	 doba	 byla	 obdobím	 plným	 oče-
kávaní,	 volného	 trhu	 a	 byla	 velkou	 výzvou	
začít	 podnikat.	 Začít	 něco	 produkovat	 bylo	
relativně	 jednoduché,	 ale	 složité	 bylo	 se	 vše	
naučit	 a	 dát	 tomu	 nějaký	 smysluplný	 směr.	
Nikdo	 vám	 neporadil,	 nebylo	 se	 kde	 pořád-
ně	 inspirovat	a	vše	bylo	 jenom	na	nás,	 jak	se		
s	 tím	 vypořádáme.	 Pracovat	 16	 hodin	 den-
ně,	7	dnů	v	týdnu	a	udělat	si	první	dovolenou		
po	10	letech…,	podnikání	to	prostě	nebylo	jed-
noduché.	Bohužel,	 jednoduché	cesty	bez	vizí	
a	 cílů	 nepřinesou	 očekávaný	 výsledek	 a	 za-
sloužený	úspěch.	Jen	se	potvrzuje	staré	dobré	
rčení	„Přes	trní	k	růžím…“.

února	do	úklidu	města	a	jeho	okolí.	Je	až	neu-
věřitelné,	kolik	odpadků	se	každý	rok	vysbírá	
v	příkopech	kolem	příjezdových	cest	do	naše-
ho	města.	

Občané,	 zamyslete	 se	 nad	 sebou!	 Všude		
po	městě	i	mimo	město	se	nachází	dostatečné	
množství	 košů	 na	 odpad.	 Je	 takový	 problém	
se	do	nich	prázdným	papírem	od	oplatky	tre-
fit,	 anebo	 je	 vám	 životní	 prostředí	 okolo	 vás		
skutečně	tak	jedno?

Oprava infotabulí  
naučné stezky Zastavení  
v kraji vína a meruněk  
(4.	2.	2021)
Pracovníci	 služeb	 města	 zmonitorovali	 stav	
a	provedli	nutné	opravy	informačních	panelů	
naučné	stezky	Zastavení	v	kraji	vína	a	meru-
něk,	které	byly	značně	zničené	sluncem,	deš-
těm	a	mnohdy	i	poškozené	vandaly.	Poškoze-
né	panely	byly	opraveny	a	následně	umístěny	
na	původní	místo.	

Údržba polních cest  
v období vegetačního klidu  
(4.	2.	2021)

Pracovníci	 Služeb	 města	 Velké	 Pavlovice	 se	
každoročně	v	zimních	měsících	věnují	údržbě	
okolí	polních	cest	v	katastru	města.	Úkolem	je	
zlepšení	výhledu	a	průjezdnosti	polních	cest.	

Mulčují	 se	 bujně	 rostoucí	 křoviny	 kustovni-
ce	 cizí,	 růže	 šípkové	 a	 plané	 trnky,	 kterými	
okraje	 cest	 a	 neudržované	 pozemky	 rych-	
le	zarůstají.

Ledovka kam se podíváš  
aneb úklid dal zabrat  
(7.	2.	2021)

V	neděli	dne	7.	února	2021	ukázala	paní	Zima	
svou	odvrácenou	tvář	v	plné	kráse.	Jižní	část	
naší	 země	 zkropil	 déšť,	 který	 se	 zanedlouho	
proměnil	 v	 ledovku	 a	 ta	 následně	 zapadala	
sněhem.	

Také	naše	město	pokryl	led	a	úpěnlivě	se	držel	
po	několik	dlouhých	dnů.	Úkol	pro	pracovní-
ky	Služeb	města	Velké	Pavlovice	byl	naprosto	
jasný	 –	 sypat	 solí	 chodníky,	 vozovky,	 prostě	
ledovku	co	nejúčinněji	a	hlavně	co	nejrychleji	
odklidit.	

Karolína Bártová  
& Věra Procingerová

Po	shlédnutí	této	fotografie	nabyde	mnohý	
dojmu,	že	se	u	nás	ve	městě	snad	nesváží	
komunální	odpad…

Poškozené	cedule	po	trase	naučné	stezky	
Zastavení	v	kraji	vína	a	meruněk	byly		
v	únoru	opraveny.

S	mulčováním	si	efektivně	poradí	speciál-
ní	technika.	

Vše	pod	ledem,	i	taková	je	někdy	zima…
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Při přečtení názvu Vaší firmy si lámu hla-
vu, co znamená… Je to náhodný název, nebo  
na něco konkrétního poukazuje či ukrývá něja-
kou šifru? Znám totiž pár jmen firem vycháze-
jících ze jmen majitelů…

Název	 LOMAX	 vznikl	 při	 debatě	 s	 kamará-
dem	 u	 dobrého	moravského	 vína.	 Vzhledem		
k	 tomu,	 že	 žijeme	 v	 oblasti	 úžasných	 červe-
ných	vín	a	inspirativních	vinařů,	tak	i	naše	my-
šlenky	k	názvu	firmy	byly	hodně	inspirativní.		
Po	mnoha	 letech	 a	 distribuce	 do	mnoha	Ev-
ropských	zemí	se	ukazuje,	že	se	název	povedl.

Po prostudování firemních webových stránek 
jsem se dověděla, že má LOMAX své poboč-
ky po celé České republice, je jich zde rozeseto 
více než 80, a také, že tyto pobočky nalezneme 
také na Slovensku, v Rakousku, německu nebo  
v Polsku. Můžete nám říci, kde nejdále může-
me na produkty Vaší firmy narazit a další jiná 
„nej“ a kuriozity? například, co nejbláznivěj-
šího si na Vás zákazník vymyslel, či na nějakou 

zakázku, na kterou buď s pobavením, nebo  
s čirou hrůzou v očích dodnes vzpomínáte?

Máme	 zastoupení	 nebo	 vyvážíme	 do	 mno-
ha	 zemí	 Evropy.	 Několik	 našich	 výrobků	 je	
dokonce	 na	 Sibiři,	 v	 Africe	 nebo	USA.	 Před	
mnoha	 lety	dokonce	 jedna	čínská	společnost	
začala	 vyrábět	 kopie	 garážových	 vrat	 LO-
MAX.	 Bohužel	 pro	 ni	 bez	 úspěchu,	 protože	
bez	 kvalitního	 vstupního	materiálu	 a	 zkuše-
ných	zaměstnanců	nemůžete	vyrobit	kvalitní	
výrobek.	 Je	 to	 taková	 dosti	 smutná	 kuriozi-
ta	 a	 zážitek,	 skutečně	 bláznivá,	 ale	 bohudík	
pro	 nás	 dopadla	 dobře.	 Jenom	 se	 potvrzu-
je,	 že	 krást	 se	 nevyplácí	 –	 a	 to	 ani	 v	 případě		
nápadů	–	tedy	„know-how“.

A teď trošku vážněji. Je tu doba, jaká je. doba 
ve všech ohledech velmi náročná – „doba ko-
ronavirová“. Podnikatelský sektor napříč ce-
lým světem trpí, u mnohých firem a v mnoha 
odvětvích se jedná o dennodenní boj o přežití. 
Avšak Vaše firma se navzdory tíživé situa-

ci rozrostla. Vybudovali jste novou výrobní 
halu ve Velkých Pavlovicích. V souvislosti 
s tímto faktem mě napadá spousta otázek.  
Tak například:

a) Výrobní haly máte také v Bořeticích  
a Hustopečích – budou se tyto haly, nebo ně-
která z nich, rušit a výroba se přesune právě  
do Velkých Pavlovic?

Naše	společnost	je	na	trhu	už	29	let	a	každým	
rokem	rosteme.	K	dnešnímu	dni	má	naše	spo-
lečnost	 celkem	 12.900	 m2	 zastavěné	 plochy		
a	část	 I.	etapy	4.400	m2	 je	ve	Velkých	Pavlo-
vicích.	 Momentálně	 připravujeme	 projekto-
vou	dokumentaci	pro	další	dostavbu	II.	etapy	
a	 pevně	doufám,	 že	 do	 roka	 začneme	 stavět.	
Areál	 průmyslové	 zóny	 ve	 Velkých	 Pavlovi-
cích	 je	pro	nás	velmi	důležitý	 a	 je	 zde	přesu-
nuta	výroba	předokenních	rolet	a	venkovních		
žaluzií	z	Hustopečí.

b) Z jakého důvodu jste si vybrali jako místo 
pro výstavbu nových podnikatelských prostor 
právě Velké Pavlovice?

Bylo	to	z	důvodu	logistiky,	tedy	blízkosti	naší	
centrály	 a	 hlavního	 výrobního	 závodu	 v	 Bo-
řeticích.	Další	důvod,	který	jsem	již	zmínil,	je	
dostatečná	plocha	pozemku	pro	další	rozšíře-
ní	našeho	výrobního	závodu.	

c) S jakým počtem zaměstnanců ve Velkých 
Pavlovicích počítáte a plánujete vypsání výbě-
rových řízení na nové pozice?

Po	 zrealizování	 všech	 etap,	 které	 v	 této	
lokalitě	 plánujeme,	 zde	 může	 pracovat		
80	 až	 100	 zaměstnanců.	 Vzhledem	 k	 naše-
mu	 růstu	 a	 zájmu	 o	 naše	 výrobky	 hledáme	
do	 našeho	 týmu	 stále	 nové	 zaměstnance	
na	 nejrůznější	 pozice.	 A	 to	 nejen	 ve	 Vel-
kých	 Pavlovicích	 a	 Bořeticích,	 ale	 napříč	
celou	 Českou	 republikou	 a	 u	 naších	 smluv-	
ních	partnerů.

d) Je v nějakých ohledech velkopavlovická 
hala jiná, ojedinělá? nalezneme zde nějakou 
novinku, kterou v ostatních výrobních halách 

Lomax	–	nová	budova	v	průmyslové	zóně	ve	Velkých	Pavlovicích.

Budova	firmy	Lomax	ve	Velkých	Pavlovicích	je	svěží	moderní	stavbou		
navozující	příjemnou	atmosféru.
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Nové	 meandry	 a	 tůně	 získá	 okolí	 říčky	
Trkmanky	 mezi	 Velkými	 Pavlovicemi	 a	 Bo-
řeticemi.	Povodí	Moravy	nyní	zahájilo	práce,	
které	povedou	k	prodloužení	vodního	toku.

Navíc	 k	 němu	 přibydou	 tůně	 a	 biocentrum.	
Povodí	Moravy	 počítá	 s	 investicí	 ve	 výši	 čtr-
nácti	milionů	korun.	„Revitalizace v délce dvou 
kilometrů potrvá rok. Hotovo bude na konci 
letošního roku,“	 sdělil	mluvčí	Povodí	Moravy	
Petr	Chmelař.

Tok	 říčky,	 který	 byl	 v	 minulosti	 narovnaný,	
prodlouží	 vodohospodáři	 o	 čtyři	 sta	 metrů.	
Koryto	Trkmanky	se	po	obnově	rozvolní,	zís-
ká	nové	oblouky	a	v	 těsné	blízkosti	vzniknou	
tůně	 i	 biocentrum.	 „Úpravy budou spočívat 
zejména ve vytvoření zvlněného koryta. Délka 
revitalizovaného úseku toku před revitalizací je 
1 891 metrů. Úpravami vodní tok prodloužíme 
na délku 2 277 metrů. Počátek i konec revita-
lizace je plynule napojený na stávající vedení 
toku. Podél Trkmanky navíc vytvoříme proti-

erozní opatření a pět tůní,“	 přiblížil	 ředitel	
Povodí	 Moravy	 Václav	 Gargulák.	 Jak	 dodal,	
opatření	 povedou	 ke	 zpomalení	 povrchové-
ho	 odtoku	 vody,	 úpravě	 splaveninového	 re-
žimu,	 zlepšení	 morfologie	 toku	 a	 adaptaci		
na	změnu	klimatu.

nové tůně
Připravované	 tůně	 budou	 mít	 různou	 veli-
kost,	 tvar	 a	 také	 hloubku.	 Jejich	 variabilita	

tRkmanka se mezi pavlovicemi a bořeticemi pRodlouží:  
vZniknou tůně i BiocentRum

nenajdeme? nové technologie, výrobní linky, 
modernizace, zdokonalení?

Je	 to	 jeden	 z	 nejmodernějších	 a	 troufnu	 si	
tvrdit,	 že	 i	 jeden	 z	 nejkrásnějších	 výrobních	
závodů	 v	 podobném	 sortimentu	 ve	 střední	
Evropě.	 Žaluzie	 zde	 vyrábíme	 na	 nejlepších	
strojích	 od	 světového	 výrobce	 ZEBR.	 Před	
několika	dny	jsme,	po	roce	a	půl	technického	
řešení	a	výroby,	nainstalovali	novou	profilova-
cí	linku	VT	12	NC	Z90	na	výrobu	venkovních	
žaluzií.	 Jedná	 se	o	 špičkový	 stroj	 a	 rozhodně		
i	světový	unikát.	

e) A samozřejmě nemohlo nedojít i na násle-
dující otázku – co krize? doplácí LOMAX 
významnou měrou na neutěšenou situaci  
v souvislosti s cOVid-19?

Musím	říci,	 že	patříme	mezi	 ty	 šťastnější	fir-
my,	které	nebyly	z	důvodu	nařízení	vlády	za-
vřené.	Vhledem	k	našemu	postavení	 na	 trhu		
a	dlouhodobému	zájmu	o	naše	výrobky	nemá-
me	ani	v	této	době	o	zakázky	nouzi.	

díky skvělé webové prezentaci firmy LOMAX 
se dovídáme, že vyrábíte a nabízíte obrovskou 
řadu produktů, např. vrata, rolety, žaluzie, 

okna, vstupní dveře, rolovací mříže, pohony 
pro brány… Můžete nám říci, o které z nich 
je dlouhodobě největší zájem, takový firemní 
„evergreen“? A jak se chuť zákazníků postu-
pem času mění? Myslím tím třeba, o co býval 
největší zájem před lety a po čem je největší po-
ptávka dnes?

Náš	 veškerý	 výrobní	 sortiment	 se	 zaměřuje		
na	 výplně	 stavebních	 otvorů.	 Vzhledem		
k	 velké	 poptávce	 byl	 vytvořen	holding,	 který	
je	tvořen	z	Českých	TOP	společností	v	oboru.	
Jedná	 se	 o	 společnost	LOMAX	 jako	 výrobce	
garážových	 vrat,	 předokenních	 rolet	 a	 ven-
kovních	žaluzií.	VPO	Protivanov	jako	tradiční	
výrobce	oken	a	dveří.	Šenk	okna	jako	speciali-
sta	na	atypické	a	náročné	projekty	oken,	dveří	
a	 zimních	zahrad	a	Alfa	Portas	 jako	dodava-
tel	 průmyslových	 vrat,	 rychloběžných	 vrat		
a	zvedacích	můstků.	

další nepřehlédnutelnou informací, která 
mě na Vašem velmi webu zaujala, je tisková 
zpráva z roku 2020. V té jsem se dočetla, že 
se společnost LOMAX umístila na 75. příčce 
v soutěži „Českých TOP100 nejlepších“. Je-
nom abychom spravili naše čtenáře – jedná 

se o prestižní anketní soutěž, která se usku-
tečnila v roce 2020 už po pětadvacáté. Firma  
LOMAX se právě v roce 2020 v této soutěži 
umístila vůbec poprvé. díky hlasování 25 tisíc 
respondentů se tak dostala mezi nejlepší české 
firmy, které dosahují mimořádných výsledků. 
což je naprosto obdivuhodné! K tomuto obrov-
skému úspěchu Vám upřímně blahopřeji. 

Můžete nám prozradit – do soutěže jste se 
přihlásili sami, z vlastní iniciativy, anebo byl  
LOMAX do soutěže někým nominován?

Naše	 společnost	 získala	 v	 minulých	 letech	
mnoho	 ocenění	 jako	 Štika	 české	 businessu,	
nejlepší	 firma	 Jihomoravského	 kraje	 nebo	
Lídr	Jihomoravského	kraje.	Do	ocenění	„Čes-
kých	 TOP100	 nejlepších“	 musí	 být	 firma	
nominována	 nějakou	 další	 významnou	 spo-
lečností	 a	 součet	 všech	 nominaci	 rozhoduje		
o	pořadí.	Oceňují	se	společnosti,	které	dosahu-
jí	 vynikajících	 nebo	mimořádných	 výsledků.		
Vidět	 LOMAX	 na	 podiu	 vedle	 společností	
jako	 je	 Škoda	 Auto,	 ČEZ,	 Komerční	 banka,	
Mattoni	nebo	Česká	televize	je	úžasný	pohled.

Plynou firmě z tohoto úspěchu nějaké výhody 
nebo závazky? 

Ano.	 Cílem	 společnosti	 Lomax	 je	 profesio-
nální,	 prosperující	 firma	 a	 s	 jejími	 produkty	
spokojený	zákazník.	Snažíme	se	neustále	zís-
kávat	nové	zákazníky,	rozšiřovat	nabídku	pro-
duktů	 a	 poskytovat	 co	 nejkvalitnější	 služby.	
Klademe	důraz	na	odbornost	a	profesionalitu	
všech	 zaměstnanců	 a	 prodejních	 partnerů.	
Jsme	 přesvědčeni,	 že	 nejspokojenější	 zákaz-
ník	 není	 ten,	 který	 koupil	 nejlevnější	 zboží,	
ale	 ten,	 který	najde	kvalitní	 výrobek	a	 lidský	
seriózní	přístup.

Pane dufku, velmi Vám děkuji za příjemný 
rozhovor a přeji Vám vše dobré, v životě osob-
ním i pracovním. Přeji Vám, ať se Vám a Vaší 
firmě ve Velkých Pavlovicích daří. A v dnešní 
době především – buďte zdráv.

Karolína Bártová

Interiér	–	stroje	v	nové	velkopavlovické	výrobní	hale	firmy	Lomax.
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Sběrné	 dvory,	 kontejnery	 ani	 domácí	 třídění	
neřeší	 všechno.	 I	 v	 dnešní	 době	 v	 některých	
domácnostech	stále	přetrvává	pálení	odpadů.

Topná	 sezóna	 v	 našich	 zeměpisných	 šířkách	
trvá	 více	než	půl	 roku.	S	prvními	 chladnými	
dny	 jsme	 všichni	 nastartovali	 kotle	 a	 nejrůz-
nější	jiná	topidla.	Ekologická,	i	ta	méně	ekolo-
gická.	Topit	se	dá	ledasčím	–	plynem,	elektři-
nou,	dřevem	nebo	uhlím.

Mnozí	k	topení	využívají	kotle	na	tuhá	paliva	
nebo	nejrůznější	krby.	A	právě	na	ně	apeluje-
me,	aby	k	 topení	v	 žádném	případě	nepouží-
vali	 domovní	 odpad,	 dřevo	 se	 zbytky	 barev,	
gumu,	plasty,	popř.	PET	láhve.

odpad patří na sBěRný dvůR, ne do kamen
Při	 jejich	hoření	vznikají	 látky,	které	nejenže	
zapáchají,	ale	také	ničí	zdraví	nás	všech.

A jak se na takové pálení  
dívá zákon?
Zákon č.86/2002, Sb. o ochraně ovzduší, §3

(4)	 Spalování	 látek	 ve	 zdrojích	 znečišťování	
ovzduší,	které	nejsou	palivy	určenými	výrobci	
jejich	zařízení,	popřípadě	látkami	uvedenými	
v	 souboru	 technickoprovozních	 parametrů		
a	 technickoorga	nizačních	 opatření	 k	 zajiště-
ní	provozu	zdrojů	znečišťování	ovzduší	podle		
§	11	odst.	2,	je	zakázáno.

(5)	 V	 otevřených	 ohništích,	 zahradních	 kr-
bech	 nebo	 v	 otevřených	 grilovacích	 zaříze-
ních	 lze	spalovat	 jen	dřevo,	dřevěné	uhlí,	 su-
ché	rostlinné	materiály	a	plynná	paliva	určená	
výrobcem,	přičemž	uvedená	paliva	nebo	ma-
teriály	nesmějí	být	kontaminovány	chemický-	
mi	látkami.

Věra Procingerová

má	 zvýšit	 různorodost	 živočichů	 a	 rostlin,	
kteří	podobné	biotopy	osídlují.	„Dno tůní bude  
v nižší úrovni, než je dno koryta. Tímto návrhem 
zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna 
tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtoč-
né,“	vysvětlil	Gargulák.

Nové	 tůně	 v	 krajině	 vytvoří	 vodní	 plochu		
o	celkové	rozloze	tři	 tisíce	 tři	sta	metrů	čtve-
rečních.	Přibude	také	šest	set	třicet	kusů	dře-
vin.	„Mezi stromy, kterých bude sto osmdesát, 
budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry 
a jeřáby. Mezi čtyřmi sty padesáti keři bude 
druhově zastoupený zejména hloh, ptačí zob, 
klokoč, kalina a svída. Biotop doplní technic-
ké prvky z kamene a dřeva, které budou slou-
žit jako úkryty pro drobné živočichy. Nově tak 
mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi vznik-
ne podél dvoukilometrového úseku Trkman-
ky biocentrum o šířce sto padesát metrů,”		
vyjmenoval	mluvčí	Chmelař.

Voda přivede do oblasti  
vodní živočichy i lesní zvířata
Úpravy	zpomalí	odtok	povrchové	vody,	a	po-
mohou	 tak	 zadržovat	 vodu	 v	 krajině.	 „Mimo 
tu technickou část se vytváří celá řada biotopů 
pro živočichy, kteří jsou přímo na vodu váza-
ní, jako jsou obojživelníci nebo vodní ptactvo,  
ale i pro živočichy, kteří vodu pro svůj život po-
třebují – jako je lesní zvěř,“	 řekl	vedoucí	ústa-
vu	 ochrany	 krajiny	 Mendelovy	 univerzity		
Petr	Kupec.

Loni	 se	 Povodí	 Moravy	 podařilo	 dokončit	
hned	 několik	 podobných	 projektů.	 Říční	
oblouky,	 mokřady	 a	 tůně	 vznikly	 například	
na	 Knínickém	 potoce	 u	 Veverských	 Knínic		
na	Brněnsku.

iva Haghofer,  
Břeclavský deník a Česká televize Brno

Bagry	se	zakously	do	krajiny	okolo	Trkmanky.	

Zanedlouho	vznikne	mezi	Velkými	Pavlovicemi	a	Bořeticemi,		
v	místech	kde	bylo	donedávna	pole,	několik	tůněk	a	koryto	říčky	se	zaklikatí.
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Od	 roku	 2013	 do	 roku	 2020	 platili	 obča-
né	 města	 Velké	 Pavlovice	 za	 svoz	 odpadu		
a	vlastně	za	celý	„odpadový	systém“	poplatek	
ve	výši	500	Kč.	

Nyní,	na	rok	2021,	se	rozhodli	zastupitelé	po-
platek	zvýšit	o	100	Kč.	Vedlo	je	k	tomu	zvýšení	
finančních	nákladů	na	práci	 s	 odpady	 a	 také	
změna	 zákona	 a	 předpisů,	 které	 nakládání		
s	odpady	upravují.

V	 roce	 2020	 uhradilo	 město	 Velké	 Pavlovi-
ce	 společnosti	 Hantály,	 a.s.	 za	 svoz	 všech	
odpadů,	 za	 pytle	 na	 tříděný	 odpad,	 za	 ener-
gie	 spotřebované	 na	 sběrném	 dvoře	 a	 také		
za	zametání	komunikací	(tedy	sběru	odpadu)	
celkem	3.092	tis.	Kč.	

S	 odpadem	 však	 ještě	 pracují	 i	 zaměstnan-
ci	 města.	 Pravidelně	 sváží	 plasty,	 papír,	 te-
trapacky	 a	 také	 rostlinný	 odpad,	 v	 provozu	
je	 samozřejmě	 i	 sběrný	 dvůr.	 Tyto	 náklady	
činí	 ročně	asi	200	 tis.	Kč.	Pominu-li	náklady	
na	 pořízení	 kontejnerů,	 popelnic,	 admini-
strativu	 spojenou	 s	 odpady,	 dostáváme	 se		
na	číslo	3.300	tis.	Kč.

Druhou	 stránkou	 práce	 s	 odpady	 jsou	 od-
měny	 za	 třídění	 odpadu	 –	 v	 našem	 případě	
od	 společnosti	 EKO-KOM.	 Budu-li	 opti-
mista,	 můžeme	 doufat,	 že	 město	 dosáhne	
na	 odměnu	 za	 celý	 rok	 2020	 ve	 výši	 okolo		
400	tis.	Kč	(v	době	psaní	 textu	 jsme	odměnu	
za	 IV.	 čtvrtletí	 ještě	 neobdrželi).	 Pokud	 se	
domníváte,	že	někdo	platí	městu	za	vytříděný	
odpad	 jako	 takový,	 jste	 na	 omylu,	 snad	 kro-
mě	železa	(135	tis.	Kč	za	rok	2020.)	Za	papír,	
plast	 nebo	 sklo	 se	 neplatí.	 Celkem	 tedy	 činí		
příjmy	535	tis.	Kč.

Suma	2.765	tis.	korun,	to	je	orientační	částka,	
kterou	platí	město	za	provoz	systému	shroma-
žďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání		
a	odstraňování	komunálních	odpadů.	

Kolik	že	mají	Velké	Pavlovice	obyvatel?	3070?	
V	 tom	případě	vychází	na	 jednoho	obyvatele	
částka	 900	Kč.	 Lze	mít	 tedy	 za	 to,	 že	město		
na	celý	systém	doplácí.

Skládkovné
Samozřejmě	 lze	 namítnout,	 že	 konkrét-
ně	 město	 Velké	 Pavlovice	 má	 takové	 pří-
jmy	 ze	 „skládkovného“	 od	 společnosti		
Hantály,	a.s.,	že	by	ani	nemuselo	tento	popla-
tek	 od	 občanů	 vybírat.	 K	 této	 variantě	 bych	
se	přiklonil	snad	jen	v	případě,	že	by	skládka	
občany	 Velkých	 Pavlovic	 nějak	 omezovala.		
S	 ohledem	 na	 její	 polohu	 si	 troufnu	 říct,	 že	
neomezuje.	 Nestěžují	 si	 ani	 okolní	 obce,	
které	jsou	ke	skládce	mnohem	blíže.	A	já	tvr-
dím,	 že	 nebýt	 poplatků	 za	 ukládání	 odpadu		
na	skládce	umístěné	v	katastru	města,	nemá-
me	naše	gymnázium	a	ani	ekocentrum.

A	 jen	tak	pro	zajímavost,	poplatek,	který	do-

poplatek Za svoZ odpadů se Zvyšuje 
z 500 kč na 600 kč

stává	 město	 za	 „skládkování“	 se	 s	 největší	
pravděpodobností	 bude	 snižovat	 a	 naopak	
poplatek,	 který	 platíme	 za	 uložení	 odpadu,	
zvyšovat.	To	už	bude	záležet	na	tom,	jaké	pro-
cento	 odpadu	 se	 nám	 v	 následujících	 letech	
podaří	vytřídit.

Třídění odpadu
Třídění	 odpadu	 je	 pro	 někoho	 zábava,		
pro	 někoho	 povinnost	 a	 pro	 někoho	 možná		
i	 trest.	 V	 každém	 případě	 směřuje	 společ-
nost	k	 tomu,	že	 je	žádoucí	vytřídit	co	nejvíce	
odpadu.	 Laicky	 řečeno,	 nechceme	 zaple-
velit	 naši	 zem	 odpadem,	 který	 se	 rozpadne	
za	 velmi,	 velmi,	 velmi	 dlouho,	 a	 přitom	 lze		
dále	zpracovávat.	

Když	se	zamyslíte,	 zjistíte,	 že	 třídění	odpadu	
není	 levná	 záležitost.	 Někdo	 jej	 musí	 něčím	
svést,	někde	vytřídit	a	někomu	dát	nebo	ještě	
lépe	prodat.	Je	tedy	bláhové	se	domnívat,	že	se	
tímto	šetří	finanční	prostředky.	Třídění	odpa-
du	je	důležité	proto,	abychom	za	pár	let	necho-
dili	 mezi	 odpadky,	 abychom	 si	 nezaneřádili	
životní	prostředí.	To	si	myslím,	že	je	dostačují-	
cí	argument.	

Vždy,	 když	 dojde	 debata	 na	 třídění	 odpadu		
a	navrhování	odměn	pro	ty,	kdo	nejvíc	vytřídí,	
je	mi	zle.	

Tak	 si	 představte	 (fakt	 si	 to	 jenom	představ-
te),	že	jsem	velmi	„eko“	a	„bio“.	PET	láhve	si	
vůbec	 nekupuji;	 drogerii	 když	 už,	 tak	 rozlé-
vanou;	 mouku	 si	 nechávám	 sypat	 do	 sáčku		
a	 veškerý	 papír	 dávám	 dítěti,	 které	 jej	 ode-
vzdává	ve	škole.	Za	měsíc	vytřídím	0,5	kg	dru-
hotných	surovin.	

Potom	 si	 představte,	 že	 kupuji	 vodu	 a	 pivo	
v	 PET	 láhvích,	 mléko	 a	 džus	 v	 tetrapacku,	

denně	 mi	 chodí	 noviny.	 Vytřídím	 za	 mě-
síc	 10	 kg	 druhotných	 surovin.	 Jsem	 vítěz.		
Ale	komu	tady	skutečně	 jde	o	 to	nezatěžovat	
životní	prostředí	více,	hm?	

Dle	mého	názoru	 je	 spravedlivé	 vážit	 odpad,	
který	 domácnost	 vyprodukuje	 a	 dle	 toho	
stanovit	 výši	 poplatku	 poplatníkovi.	 Jenom-
že…,	kontejner	u	hřbitova	by	byl	tak	plný,	jak	
příkopy	 okolo	 města.	 I	 dnes	 někomu	 nevadí	
vysypat	 odpad	 do	 příkopu	 u	 cesty	 anebo	 jej	
pálit	v	kamnech	či	barelu,	a	co	teprve	až	by	šlo		
o	peníze?	Třeba	se	pletu	a	rád	bych	se	pletl.

Úhrada poplatku  
za svoz odpadů
Celosvětová	pandemie	nepřeje	setkávání	lidí.	
Nedoporučuje	se	tedy	ani	navštěvovat	úřady,	
pouze	v	nutných	případech.	

Úhradu	poplatku	lze	provést	dvěma	způsoby.	
Na	pokladně	města	anebo	také	převodem.	Lze	
mít	 za	 to,	 že	platba	převodem	neskrývá	 žád-
ná	úskalí.	 Prostě	 pošlu	 600	Kč	na	 účet	měs-
ta	 a	 za	 variabilní	 symbol	 použiji	 rodné	 číslo		
nebo	třeba	číslo	popisné.	

Vím	 ovšem,	 kolik	 mám	 platit?	 Pošlu	 peníze		
za	všechny	obyvatele	domu,	jehož	číslo	popis-
né	udávám?	Vzpomenu	si	na	platbu	poplatku	
ze	psa?	Za	hrobové	místo?	Vím,	že	jsem	osvo-
bozen	anebo	někdo	z	rodiny	a	nic	za	něj	nepla-
tím?	 Kolik	 platím	 za	 nájem	 pozemku?	 Tyto	
informace	je	potřeba	si	před	platbou	zjistit.	

Potom	 už	 zbývá	 si	 jenom	 vyzvednout	 pytle		
na	 tříděný	 odpad.	 Takže	 stejně	 na	 úřad	mu-
sím…,	pokud	si	 je	 tedy	nekoupím	v	obchodě.		
V	 letošním	 roce	 rada	 města	 navýšila	 počet	
pytlů,	 a	 to	 12	 kusů	 na	 jednoho	 poplatníka.	

Tyto	praktické	tašky	na	třídění	odpadu	jsou	k	dispozici	na	radnici.		
Tak	šup	pro	ně	a	nezapomeňte,	do	zelené	sklo,	do	modré	papír	a	do	žluté	plasty!
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KULTURnÍ ŽiVOT

Krásný den Velké Pavlovice…
Jmenuji	se	ELIŠKA KŘIVKOVÁ	a	 jsem	stu-
dentkou	Střední	školy	průmyslové	a	umělecké	
Hodonín.	Dostala	 jsem	od	redaktorů	„Velko-
pavlovického	zpravodaje“	příležitost	předsta-
vit	Vám	umělecký	obor,	který	studuji,	za	tuto	
příležitost	redaktorům	děkuji.

Grafický	 design	 je	 obor,	 který	 protíná	 širo-
kou	 škálu	 uměleckých	 technik	 jako	 napří-
klad:	 tisk	 uměleckých	 grafik	 (linoryt,	 su-
chá	 jehla,	 mezzotinta..),	 ilustrace,	 figurální	
kresbu,	 tvorbu	 firemních	 identit,	 plakáty		
k	 akcím	 a	 jiné.	 Přikládám	 Vám	 k	 představě	
několik	 prací,	 které	 mne	 studiem	 provázely.	
V	ateliérech	tvoříme	pod	vedením	zkušených		
a	 uznávaných	 odborníků,	 kteří	 vedou	 k	 roz-
víjení	 osobnosti	 a	 kreativity	 absolventů,	 aby	
jejich	 následné	 uplatnění	 na	 trhu	 práce	 bylo		
co	nejširší.

Současně	 získávám	 zkušenosti	 v	 roli	 šéfre-
daktora	 školního	 časopisu,	 který	 je	 zaměřen	
na	 dění	 ve	 škole	 a	 kolem	 ní,	 hlavně	 však	 na	

pRo Zlatou elišku není komiksová kočka  
žádná katastRoFa. naopak!

studentskou	tvorbu.	Na	časopisu	„ECHO“	se	
podílí	mimo	studentů	i	pedagogický	sbor	for-
mou	rozhovorů,	recenzí,	receptů	a	dalších	za-
jímavých	pohledů.	Jestli	Vás	časopis	o	dění	ve	
škole	a	kolem	ní	zaujal,	můžete	jej	navštívit	na	
www.prumyslovka.cz/skolni-casopis-echo.	

Nedílnou	 součástí	 mojí	 nejen	 školní	 tvorby	
je	 i	 vytváření	 komiksů.	 Těchto	 prací	 máme	
za	 sebou	 několik	 a	 většinou	 slouží	 k	 vlastní-
mu	pobavení	a	zamyšlení	se	nad	ním	v	širším	
okolí.	Pod	hlavičkou	školy	 jsem	se	zúčastnila	
soutěže vyhlášené organizací Člověk v tís-
ni.	V	této	soutěži	se	mi	povedlo	obsadit prv-
ní místo.	 Komiks	 poté	 vyšel	 v	 prosincovém	
čísle	 časopisu	 Nový	 prostor,	 jehož	 součástí	
byl	 i	 rozhovor	 o	 tvorbě	 komiksu	 s	 názvem	
„CATastrophe“	 (v	 překladu	 do	 češtiny	KOČ-
KAstrofa).	Téma	soutěže	bylo	„Pěstuj	naději“.	
Komiks	 jsem	 pojala	 odlehčeněji,	 v	 této	 době	
je	vážných	 témat	ažaž.	Proto	 jsem	zvolila	 té-
matiku	koček.	Kočky	začaly	vypouštět	toxické	
plyny	a	 tím	znečišťovaly	ovzduší.	Naštěstí	 se	
našlo	řešení,	a	tak	kočky	i	jejich	páníčci	spolu	
opět	mohli	žít	ve	společné	symbióze	a	planeta	
byla	zachráněna.

Současná	 doba	 přináší	 tvoření	 v	 domácích	
podmínkách	 kombinovanou	 s	 mnoha	 hodi-
novými	 internetovými	 konzultacemi.	 Není	

to	 ideální,	 ale	 stěžovat	 si	 na	 dobu	 nebudu.	
Je	 to	 tak	 jak	 je	a	musíme	se	s	 tím	porvat	a	 jít	
dál.	 Momentálně	 veškerý	 možný	 čas	 věnu-
ji	 přípravě	 na	 maturitu	 a	 co	 je	 důležitější,	
přípravě	 na	 přijímací	 zkoušky	 na	 vysokou	
školu.	 Tak	mi	 držte	 palce.	 A	 pokud	Vás	 baví	
tvořit,	 vřele	 Vám	 obor	 doporučuji,	 najde	 se		
v	něm	několik	možností	uměleckého	zaměře-
ní,	které	bude	nespornou	výhodou	v	uplatnění	
v	dalším	životě.

eliška Křivková,  
studentka Střední školy  

průmyslové a umělecké Hodonín

Mladé umělkyni, slečně Elišce Křivkové  
za úžasný úspěch v komiksové soutěži bla-
hopřejeme. Přejeme spousty dalších úspě-
chů v profesním i soukromém životě, zdra-
ví a pohodu. A samozřejmě držíme palce  
u maturity, kéž dopadne podle představ!

Zároveň	 bych	 chtěla	 touto	 cestou	Elišce	 vel-
mi	 poděkovat,	 že	 se	 zpracováním	 příspěvku	
okamžitě	a	ochotně	souhlasila.	Vše	perfektně	
a	 zodpovědně	 připravila,	 sepsala,	 doplnila		
obrázky	 a	 Vás,	 čtenáře	 Velkopavlovického	
zpravodaje,	tak	mohla	seznámit	se	svou	tvor-
bou.	Ještě	jednou	za	všechny	děkuji!

Karolína Bártová

Červená	Karkulka;		
ilustrace	Eliška	Křivková.

Dětský	pokojíček;		
ilustrace	Eliška	Křivková.

Hauko	–	mňam;		
ilustrace	propiskou	Eliška	Křivková.

Chce	 tak	motivovat	v	 třídění	odpadů	do	prů-
hledných	pytlů.	Přece	jenom	je	při	svozu	dob-
ré	vědět,	co	se	v	pytli	nachází.	

Město Velké Pavlovice  
nabízí k prodeji tašky  
na tříděný odpad

Tříděný odpad ve Velkých Pavlovicích sváží 
pracovníci Služeb města, anebo jsou k dis-
pozici kontejnery, rozmístěné po městě. Jak 
skladovat vytříděný odpad má každý vyře-
šeno po svém. V závislosti na velikosti bytu, 
domku anebo jiných skladovacích prostor.

Nabízíme	vám	další	možné	řešení	–	sadu tří 

tašek,	 vyrobených	 speciálně	 na	 tříděný	 od-
pad.	K	zakoupení	 jsou	na	pokladně	městské-	
ho	úřadu	za 80 Kč.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice



VelkopaVloVický zpraVodaj

16

1

2021

CATASTROPHE	–	komiks	Elišky	Křivkové,	1.	místo	jubilejního	10.	ročníku	soutěže	„Bohouš	a	Dáša	mění	svět“		
pořádané	nadací	Člověk	v	tísni,	kategorie	Střední	školy;	téma	soutěže	„Pěstuj	naději“.
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Ze	 všeobecně	 známých	 důvodů	 se	 v	 roce	
2020	 půlnoční	 silvestrovský	 ohňostroj	 neu-
skutečnil.	 Náprava	 byla	 sjednána	 hned	 den		
na	to,	na	Nový	rok	–	v	pátek	1.	ledna	2021,	kdy	
byla	úderem	páté	hodiny	odpolední	odpálena	
od	rozhledny	Slunečná	nad	Velkými	Pavlovi-
cemi	 první	 petarda	 slavnostního	 ohňostroje.

Pestrobarevnou	podívanou	 si	mohli	 lidé	 užít	
venku	 na	 čerstvém	 vzduchu,	 každý	 si	 zvolil	
místo	sledování	dle	svého	uvážení.	Pořadate-
lé,	tedy	město	Velké	Pavlovice	a	provozovatel	
Restaurace	 Vinopa	 pan	 Josef	 Levčík,	 dopo-
ručovali	 cyklostezku	 pod	 rozhlednou,	 která	
vede	z	Velkých	Pavlovic	do	Bořetic.	Zde	se	bě-
hem	světelné	show	pohybovalo	nejvíce	nadše-
ných	 obdivovatelů.	A	 protože	 nebyla	 půlnoc,		
ale	odpolední	čas,	ohňostroj	si	užily	i	děti.	Je-
jich	nadšení	nebralo	mezí!

Kdo	 měl	 na	 krku	 zavěšený	 fotoaparát,	 ane-
bo	 v	 ruce	 alespoň	 mobil,	 mačkal	 spoušť		
o	sto	šest.	Jsme	velmi	rádi,	že	mezi	fotografy	
profíky	nechyběl	pan	František	Kobsa,	který	
se	 s	 vámi	 všemi	 rád	 o	 své	 překrásné	 snímky	
podělí.	 Shlédnout	 je	 můžete	 na	 webových	
stránkách	města.

Panu	Kobsovi	posíláme	upřímné	poděkování	
a	Vám	všem	přejeme	ještě	dodatečně	pohodo-
vý	rok	2021.	Kéž	by	byl	úplně	obyčejný,	možná	
snad	 až	 nudný...	 Ono	 totiž	 toho	 „vzrůša“	 už	
bylo	dost...

Karolína Bártová

Ani	v	pátém	stupni	PES	 jsme	nenechaly	 čte-
náře	 a	 čtenářky	 naší	 knihovny	 na	 holičkách.	
Oprášily	jsme	zvonek	u	dveří	a	od	začátku	led-
na	 zajištujeme	 všem	 zájemcům	 bezkontakt-
ní	 výdej	 knih.	 Stejným	 způsobem	 lze	 vracet		
zpět	i	zapůjčené	knihy.

Abychom	 dodržely	 nařízení	 vlády,	 půjčová-
ní	 a	 vracení	 knih	 probíhalo	 bezkontaktně		
a	 po	 předchozí	 domluvě.	 Nově	 nám	 vláda	
dovoluje	od	15.	února	opět	takzvané	bezkon-
taktní	okénko,	které	jsme	absolvovaly	už	před	
Vánocemi.	 Kontaktovat	 můžete	 knihovnici	
ohledně	výpůjčky	a	výběru	knih	buď	telefonic-
ky:	778 420 022, 519 428 149	nebo	e-mailem	
na	knihovna@velke-pavlovice.cz.	

Knihy	 si	můžete	 vybrat	 hezky	 z	 pohodlí	 do-
mova	v	našem	on-line	katalogu	 (www.velke-
-pavlovice.cz/on-line-katalog-clavius).	 Vybí-
rejte	prosím	tituly,	které	mají	uvedeno	status	
„k	 dispozici“	 (tzn.	 nejsou	 zapůjčené	 jiným	
čtenářem).	Zavolejte	nebo	napište	vaše	přání	
knihovnici,	 můžete	 vhodit	 klidně	 jen	 vzkaz	

pestRoBaRevný novoRoční ohňostRoj
v hledáčku pana fRantiška kobsy

stále půjčujeme knihy, bezkontaktně či přes „okénko“
do	 poštovní	 schránky,	 jen	 se	 nezapomeňte		
podepsat	a	nechat	na	sebe	kontakt.

Knihu,	 která	 je	 zrovna	 zapůjčená,	 si	 může-
te	 pro	 sebe	 zarezervovat	 -	 pomocí	 tlačítka	
„Rezervuj“	u	daného	titulu	v	katalogu	a	poté	
vyplnit	 číslo	 vaší	 průkazky	 a	 PIN	 (tvoří	 ho	
dvojčíslo	 roku,	 měsíce	 a	 dne	 vašeho	 naro-
zení	–	např.	když	 jste	narození	1.	12.	1977	je		
PIN	 771201).	 Případně,	 pokud	 neumíte	 či	
prostě	 nechcete	 hledat	 v	 katalogu,	 nebo	 ne-
máte	 přesně	 představu,	 co	 si	 půjčit,	 nevadí.	
Zavolejte	 nebo	 napište	 a	 domluvíme	 se.	 Po-
dle	 toho,	 co	 rádi	 čtete,	 Vám	 něco	 vhodného	
vybereme.	 Rádi	 vám	 i	 rezervujeme	 knihu,		
jež	je	půjčená.

Poté	si	v	domluveném	čase	zazvoníte	na	zvo-
nek	 vedle	 dveří	 knihovny	 a	 my	 Vám	 knihy	
bezpečně	 předáme.	 Dodržujte	 prosím	 stále	
ochranu	úst	a	nosu	a	bezpečný	rozestup.

Pokud	 nechcete	 riskovat	 ani	 bezkontaktní	
návštěvu,	 můžete	 si	 nadále	 knihy	 ponechat		
u	 sebe.	 Všechny	 výpůjčky	 Vám	 budou	 pro-

dlouženy	bez	pokut	za	pozdní	vrácení.

Výjimkou	u	 vracení	 je	 doporučená	 četba	pro	
studenty	a	žáky,	o	kterou	 je	čím	dál	větší	 zá-
jem	 a	 tak	 se	 snažíme	 kontaktovat	 čtenáře		
s	 prosbou	 o	 vrácení	 knihy,	 aby	 žádané	 titu-
ly	 rotovaly	 a	 dostalo	 se	na	každého	 zájemce.	
Funguje	stále	i	meziknihovní	výpůjční	služba	
s	 břeclavskou	 knihovnou,	 takže	 jsme	 schop-
ni	na	měsíc	zapůjčit	 i	 titul	z	 jejich	 fondu,	což	
využívají	hojně	především	studenti	středních		
a	 vysokých	 škol	 nebo	 čtenáři,	 kteří	 hledají	
specifické	tituly.

Seniorům	 stále	 nabízíme	 doručení	 objedna-
ných	 knih	 až	 ke	 dveřím	 domu,	 a	 to	 zdarma.	
Po	předchozí	telefonické	či	e-mailové	domlu-
vě	 Vám	 knihovnice	 zanechá	 balíček	 s	 kni-
hami	u	dveří	vašeho	domu	v	čase,	na	kterém	
se	 domluvíte.	 Pak	 zazvoní	 na	 dveře,	 počká		
na	váš	příchod	a	s	odstupem	vždy	zkontrolu-	
je,	že	jste	si	knihy	převzali.

Lucie Gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Turistický	areál	Nad	Zahradami	pod	rozhlednou	Slunečná		
rozzářil	na	Nový	rok	slavnostní	ohňostroj.	



VelkopaVloVický zpraVodaj

18

1

2021



VelkopaVloVický zpraVodaj

19

 

1

2021

Kdybychom	 měli	 sázkovou	 kancelář,	 moh-
li	 bychom	 v	 knihovně	 přijímat	 sázky,	 zda	 se		
nám	 letos	 v	 dubnu	 podaří	 zorganizovat	 ver-
nisáž	výstavy	 fotografií.	Výstava	se	nekonala	
loni	na	jaře,	ani	na	podzim.	Máme	proto	pev-	
né	předsevzetí,	že	ji	letos	určitě	uspořádáme.

Rádi	 bychom	 proto	 již	 nyní	 pozvali	 na	 vý-
stavu	 fotografií	 našich	 a	 slovenských	 fo-
tografů	 s	 názvem	 „Vnější a vnitřní zrca-
dlení“,	 která	 bude	 umístěna	 ve	 výstavním	
sále	 Městského	 úřadu	 Velké	 Pavlovice		
od	2.	do	30.	dubna	2021.

Ať	už	byl	loňský	rok	jakýkoliv,	společné	semi-
náře	pro	 fotografy	organizované	Záhorským	
osvětovým	 střediskem	 v	Senici	 probíhaly	 in-
tenzívně	od	června	do	září	s	chápajícím	Pete-
rem	Lančaričem	v	čele.

Pokud	 bude	 situace	 ve	 společnosti	 příznivá,	
zahájíme	 výstavu	 vernisáží	 v	 pátek	 2.	 dubna		
v	podvečer.

Vzájemnou	 spolupráci	 Městské	 knihovny	
Velké	 Pavlovice	 a	 Fotoklubu	 při	 Záhorském	
osvětovém	 středisku	 v	 Senici	 chceme	 při-
pomenout	 článkem	 Odborného	 pracovníka		
Tomáše	Jurovatého	ze	Senice:

I	 když	 tomu	 doba	 nepřeje,	 na	 velkopavlovic-
kém	 Ekocentru	 Trkmanka	 nezahálíme.	 Po-
kračujeme	 v	 šití	 výrobků	 pro	 starovičskou	
Levandulovou	farmu,	po	osmi	 letech	 jsme	se	
pustili	do	oprav	a	malování	postupně	v	celém	
objektu	i	sokolovně.	

Pro	 letošní	rok	máme	rozplánováno	zajištění	
realizace	 akcí	 pro	 nové	 klienty	 –	 například	
Partnerská	 cesta,	 pěstouny	 jak	 z	 Triady,	 tak	
nově	 i	 z	 Trialogu,	 desetidenní	 mezinárod-
ní	 kongres	 a	 další	 akce	 zejména	 s	 partnery	
z	 předcházejících	 období.	 Na	 polovinu	 léta	
máme	 rezervace	 pro	 realizaci	 pobytových	
a	 příměstských	 táborů	 různě	 zaměřených	
–	 divadelní,	 fotbalový,	 sportovně-taneční,	
jógový	 a	 malování.	 Na	 volné	 termíny	 při-
pravujeme	 pobytový	 tábor	 s	 angličtinou	
v	 přírodě	 a	 několik	 příměstských	 pro	 ško-
láky	 a	 v	 případě	 uzavření	 mateřské	 školky		
i	pro	děti	od	tří	let.

Věříme,	 že	 v	 letošním	 roce	 nebudou	 chybět	
tradiční	 akce	 jako	 je	 Velkopavlovický	 gu-
lášfest,	 Májové	 putování	 Modrými	 Horami	
s	 Nadací	 partnerství	 a	 Modrými	 Horami		
a	 Velkopavlovické	 meruňkobraní.	 Připravu-
jeme	 ve	 spolupráci	 se	 spolkem	 Velkopavlo-
vické	 tradice	 letní	hudební	večer	Svatá	Anna		
pod	hvězdama	na	nádvoří	ekocentra,	podpo-

pozvánka na veRnisáž  
vnější a vnitřní ZRcadlení

nové zítřky, nové spolupRáce, nové pRojekty

Vnější a vnitřní zrcadlení
to	 je	 název	 reprezentační	 výstavy	 fotografií	
účastníků	 fotografického	 workshopu,	 který	
probíhal	 v	 prostorech	 Záhorského	 osvětové-
ho	střediska	v	Senici	s	lektorem	Mgr.	Petrem	
Lančaričem,	 PhD.	 Jeho	 pracovní	 název	 zněl	
SETKÁNÍ	 S	 PETREM.	 Zadaná	 témata	 byla	
„Zrcadlení	 –	 vnější“,	 „Zrcadlení	 –	 vnitřní“		
a	„Méně	je	více“.

Setkání	byla	podle	harmonogramu	členěna	do	
čtyř	částí,	a	to	v	červnu	zadání	a	odprezento-
vání	témat,	v	srpnu	průběžná	kontrola,	v	září	
finální	prezentace	a	selekce	a	nakonec	v	říjnu	
plánovaná	vernisáž	výstavy	ve	výstavním	sále	
Městského	 úřadu	 ve	 Velkých	 Pavlovicích.		
Z	 důvodu	 pandemické	 situace	 na	 obou	 stra-
nách	 řeky	 Moravy	 se	 výstava	 v	 plánovaném	
termínu	 bohužel	 neuskutečnila	 a	 připravuje	
se	na	jaro	roku	2021.

Připravenou	 výstavu	 jste	 mohli	 vidět		
na	 webových	 stránkách	 Záhorského	 osvěto-
vého	 střediska	 v	Senici	 a	města	Velké	Pavlo-
vice	v	on-line	podobě	 jako	soubor	fotografic-
kých	děl	 vytvořených	účastníky	 tvořivé	dílny		
a	vybraný	kurátorem	výstavy.	Jejími	účastní-
ky	je	devět	fotografů	z	Fotoklubu	při	ZOS	Se-
nica	a	čtyři	účastníci	z	Velkých	Pavlovic:	Han-

říme	 spolek	Velkopavlovická	 chasa	 při	 pořá-
dání	tradičních	hodů,	druhým	rokem	budeme	
partnery	při	pořádání	akce	Putování	Modrý-
mi	Horami	za	burčákem,	na	podzim	nás	čeká	
Drakiáda	aneb	nejen	pouštění	draků.

Snad	 se	 vše	 brzy	 vrátí	 do	 starých	 kolejí		
a	na	ekocentrum	se	ve	volném	čase	opět	vrátí	
Kmen	Vlků	Ligy	lesní	moudrosti,	děti	z	DFK	
Floriánek,	 mladí	 verbíři,	 Hanáckoslovácký	
krúžek,	 kroužek	 malování,	 keramický	 krou-
žek	a	různé	 tvořivé	dílničky,	 taneční	skupina	
N.C.O.D.,	večery	s	jógou	a	další	aktivity.

Pro	 školy	 i	 školky	 máme	 připravený	 projekt		
Z	Bílých	Karpat	na	Pálavu	za	finanční	podpo-
ry	 z	MAP	Hustopečsko,	 z	 projektu	 jsou	hra-
zeni	lektoři,	učební	pomůcky,	autobusové	do-
prava	a	svačina	pro	děti.	Ve	spolupráci	s	MAP	
pokračujeme	 i	nadále.	Pracujeme	na	aktuali-
zaci	nabídky	environmentálních	vzdělávacích	
programů	se	záměrem	pestrosti	a	zajímavosti	
pro	školy	a	školky.

Navázali	 jsme	 nové	 spolupráce	 s	 Obcí	 Ro-
vensko	 na	 projektu	 Kultúrne	 dedičstvo	 pre	
budúce	generácie	a	s	městem	Senica	na	pro-
jektu	 Poznávajme	 a	 chráňme	 rozmanitosť	
našej	 prírody,	 jedná	 se	 o	 projekty	 podané		
na	 konci	 roku	 z	 Evropského	 fondu	 pro	 regi-

ka	Bálková,	František	Kobsa,	Pavel	Sedláček	
a	Jana	Vondrová.

„Katalog výstavy je sumarizací tvořivé dílny, 
jejíž účastníci měli za úkol vytvořit autorské 
fotografie postavené na koncepci vnějšího nebo 
vnitřního zrcadlení. Tvořivé dílny se zúčastnilo 
celkem třináct autorů ze Slovenska a Moravy. 
Tito účastníci jsou z fotografického hlediska 
na různých technických a profesních úrovních. 
Všechny však spojuje ambice posunout se o kou-
sek blíž k pochopení principů současné výtvarné 
fotografie a autorské tvorby. Autoři pracova-
li přímo se zrcadlem a odrazem v něm, nebo 
naopak se symbolickým významem zrcadla“.		
(Petr	Lančarič	–	Vnější	a	vnitřní	zrcadlení,	su-
marizující	katalog)

Fotografický	 workshop	 Setkání	 s	 Petrem		
a	 jeho	 výstup,	 výstavu	 fotografií	 Vnější		
a	 vnitřní	 zrcadlení,	 organizuje	 Trnavský	 sa-
mosprávní	kraj	–	Záhorské	osvětové	středisko		
v	Senici	společně	s	Fotoklubem	při	ZOS	Seni-
ca,	 dále	městem	 a	Městskou	 knihovnou	Vel-
ké	Pavlovice,	 z	 veřejných	 zdrojů	 ho	 podpořil	
Fond	na	podporu	umění.

Mgr. dana Růžičková

onální	 rozvoj	 (EFRR)	v	 rámci	Fondu	malých	
projektů	 Programu	 Interreg	 V-A	 Slovenská	
republika	-	Česká	republika	s	realizací	červen	
2021	–	srpen	2022.	S	obcí	Rovensko	se	jedná	
o	projekt	 v	 oblasti	 kultury	 s	 výstupem	dvou-
jazyčného	 vánočního	 zpěvníku	 a	 spolupráce		
na	kulturních	akcích	u	obou	partnerů.	S	měs-
tem	Senica	se	 jedná	o	projekt	s	environmen-
tálním	zaměřením,	v	rámci	tohoto	projektu	se	
například	 pořídí	 do	 zahrady	 ekocentra	 velký	
kurník	 a	 králíkárny,	 vytvoří	 se	 nové	 pracov-
ní	 listy	pro	další	využití	v	environmentálních	
programech,	plánuje	se	realizace	projektové-
ho	dne	v	katastru	Velkých	Pavlovic	a	projekto-
vý	den	u	hlavního	partnera.	U	obou	projektů	
jde	o	financování	ze	strany	hlavního	partnera,	
ekocentrum	 je	 přeshraniční	 partner.	 V	 sou-
časné	době	připravujeme	pro	letošní	rok	další	
projekty,	které	budou	mít	uzávěrky	v	nejbliž-
ších	 měsících	 a	 pomůžou	 nám	 dále	 rozvíjet	
zejména	naši	hlavní	činnost.

Děkujeme	 všem	 za	 podporu	 v	 této	 nelehké	
době,	přejeme	všem	hlavně	zdraví	a	těšíme	se	
brzy	na	shledanou.

Za ekocentrum Trkmanka  
Bc. Zita dvořáková, MSc, ředitelka
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Pořídili	jsme	do	Městské	knihovny	Albi	tužku	
a	celkem	9	interaktivních	knih	z	řady	Kouzel-
né	čtení.	Původně	jako	povánoční	překvapení	
pro	 děti,	 které	 přijdou	 na	 první	 akci	 v	 no-
vém	 roce	už	do	otevřené	knihovny.	Bohužel,	
otevření	 knihovny	 se	 nekonalo	 a	 tak	 jsme	 je		
bez	fanfár,	ale	i	tak	s	velkou	radostí	začaly	půj-
čovat	malým	čtenářům.

Pokud	 někdo	 neví,	 o	 čem	 je	 řeč,	 elektronic-
ká	 Albi	 tužka	 funguje	 jako	 čtečka	 informa-
ce,	 která	 je	 ukryta	 přímo	 na	 stránkách	 knih		
z	 edice	 Kouzelné	 čtení.	 Knihy	 mají	 pevné	
stránky	 jako	 leporelo	 a	 stačí	 se	 dotknout	
tužkou	obrázku	nebo	 textu	na	 stránce	a	 tuž-
ka	 začne	 mluvit.	 Předčítá	 jak	 text	 vytištěný		
v	knize,	tak	i	informace	skryté	pod	ikonami	či	
obrázky.	Kromě	mluveného	 slova	 zprostřed-
kovává	 dětem	 i	 zvuky	 či	 písničky	 a	 najdete		
v	ní	spoustu	informací	o	tématu	a	také	vědo-
mostní	či	postřehové	hry.

Knih	 už	 vyšla	 celá	 řada	 -	 některé	 jsou	 ur-
čeny	 pro	 děti	 předškolního	 věku,	 jiné	 už	
pro	 školáky	 a	 vlastně	 i	 zvídavé	 dospělé.		
V	knihovně	si	zatím	můžete	půjčit	tyto:	Atlas	
světa	(6+),	Dinosauři	(6–12	let),	Když	myšky	
šeptají	 (3–7	 let),	 Lidské	 tělo	 (5–12	 let),	Můj	
svět	 (3+),	 Pohádkové	 učení	 (3–7	 let),	 Svět	
zvířat	(5+),	Už	vím	jak	(6+),	Vyjmenovaná	slo-	
va	(8–12	let).

Půjčujeme	jak	knihy	samostatně,	tak	je	právě	
možnost	pro	čtenáře	půjčit	si	také	Albi	tužku,	
která	 je	 zatím	 jedna.	Myslely	 jsme	 tak	 na	 ty,	
kteří	 tužku	 doma	 nemají	 anebo	 zvažují	 její	
nákup.	Protože	podle	mě	stojí	za	to.	A	to	jsem	
zastáncem	toho,	že	dětem	se	má	číst	opravdu	

co takhle knihy, kteRé mluví?

denně	a	že	čas	nad	knihou	je	jeden	z	nejkrás-
nějších	 společných	 zážitků,	 který	 můžete		
s	 dětmi	 prožít.	 Jenže	 ne	 vždy	 stíháte,	 nejste	
chobotnice,	abyste	zároveň	vařili,	kontrolova-
li	úkol	starších	dětí	nebo	pracovali	z	domu	a	k	
tomu	splnili	přání	potomka,	který	prosí	„Pojď	
mi	 číst!“.	 Nebo	 třeba	 chcete	 jen	 smysluplně	
přežít	 dlouhou	 cestu	 autem,	 aniž	 byste	 zlev-
nili	ze	svých	zásad	typu	Nepustit	nic	na	table-
tu	a	zároveň	nechtít	vystoupit	za	 jízdy	z	auta		

(i	 když	 sami	 řídíte),	 protože	 po	hodině	 a	 půl	
už	odmítáte	hrát	slovní	fotbal	nebo	hru	Přije-	
la	tetička	z	Ameriky…	

Albi	tužku	i	knihy	si	může	půjčit	každý	regis-
trovaný	 čtenář,	 více	 informací	 na	 stránkách	
knihovny	nebo	přímo	u	knihovnice.

Lucie Gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Knihovna	pořídila	Albi	tužku	a	k	ní	devět	obrázkových	mluvících	knížek.	

Znáte	 to,	 kdyby	 se	 ty	 děti	 tak	 moc	 netěšily	
na	 Ježíška,	 tak	 bychom	my	 velcí	 loni	 ani	 ne-
věděli,	 že	 jsou	 nějaké	Vánoce.	 Ale	 kvůli	 naší	
Elišce,	Amálce,	Terezce	a	Filípkovi	jsem	chtě-
la	 přichystat	 to	 nejkrásnější	 vánoční	 rodin-	
né	setkání.	

Nacpat	 pět	 dospělých	 a	 čtyři	 děti	 do	 mého	
malého	 bytu	 je	 ovšem	práce	 pro	 kouzelníka.	
Znamená	 to	vstát	za	 tmy,	odstranit	z	dosahu	
všechny	 vzácné	 a	 rozbitné	 předměty,	 vyleš-
tit	 flétny	 na	 bublinky	 a	 malované	 skleničky	
nachystat	 pro	 děti,	 nazdobit	 celý	 obývák,	
slavnostně	prostřít	a	honem	rychle	vařit,	ať	je	
před	polednem	všechno	hotovo.	Bylo	hotovo		
a	říkala	jsem	si,	že	je	to	všechno	tak	krásné,	že	
bych	 si	 poprvé	 v	 životě	měla	 vyfotit	 selfíčko.	
Jsem	úžasná	babička!

Rodina	mladšího	syna	přijela	z	Rakvic	první.	
Holčičky	v	bílých	šatičkách	jako	z	cukru,	oba	
rodiče	 v	 dobré	 náladě.	 Pohoda.	 Pak	 zavolala	

jak dostat BaBičku do BláZince
aneb veselé vánoční hody

brněnská	 snacha:	 „Vozím	 dole	 Filípka	 v	 ko-
čárku,	zrovna	usnul.	Můžeš	si	přijít	dolů	pro	
Amálku?	Náš	táta	tu	zatím	není.	Musí	si	kde-
si	 za	 Brnem	 vrznout,	 kdyby	měl	 zmrznout.“		
(Na	trumpetu.)

Tak	jsem	si	přivedla	domů	Amálku	v	růžových	
šatičkách	 a	 s	 růžovými	 mašličkami	 ve	 vla-	
sech.	 Nebyla	 v	 moc	 dobrém	 rozmaru:	 „Ne-
chcu	se	dívat	na	strejdu!“	(Má	teď	období,	kdy	
se	 bojí	 každého	 chlapa	 mimo	 táty.)	 Amálka	
moc	ráda	hoduje,	tak	jsem	se	ji	pokusila	upla-
tit:	 „Mám	moc	 dobrý	 džusík.	 Pojď	 se	 napít,	
než	 maminka	 s	 Filípkem	 přijdou.“	 Zabralo	
to.	Amálka	se	široce	usmála	a	hned	nato	s	ra-
chotem	spadla	 ze	 židličky.	Sklenička	 s	kytič-
kami	se	rozlétla	po	celém	pokoji,	džusík	mně	
ochvístl	 velkou	 část	 sedačky.	 „Uááá,	 uááá,“	
kvílela	Amálka,	která	si	naštěstí	nezvládla	po-
lít	své	slavnostní	šatečky.	Vyhnala	jsem	všech-
ny	do	 jiného	pokoje,	 rakvická	snacha	vytřela	
džus,	vyčistila	pohovku	a	já	jsem	za	vydatného	

Amálčina	pláče	povysávala	střepy.

Sotva	jsme	to	zvládly	a	utěšily	Amálku,	dora-
zil	starší	syn	a	druhá	snacha	s	Filípkem.	„Moji	
milí,“	rozplývala	 jsem	se:	„Koupila	 jsem	sekt	
bez	 alkoholu,	 abysme	 si	mohli	 připít	 i	 s	 hol-
čičkama.“	 Našla	 jsem	 vyřazené	 šampusky	
i	 pro	 holčičky,	 ale	 byl	 to	 pěkně	 blbý	 nápad.	
„Ježišmarjá,	Terezo,	ne!“	ječela	rakvická	sna-
cha.	Ale	bylo	pozdě.	Dvouapůlletá	Terezka	už	
stačila	 vykousnout	 z	 křehké	 skleničky	 velký	
střep.	 Chlapi	 stáli	 jako	 sochy,	 my	 tři	 ženské	
jsme	se	s	křikem	vrhly	na	děcko.	„Uááá,	uááá,“	
řvala	zděšená	Terezka,	protože	se	hrozně	po-
lekala.	Naštěstí	se	jí	vůbec	nic	nestalo.

Společné	 jídlo	 nám	 poskytlo	 chvilku	 klidu,	
ale	 potom	 už	 děti	 opravdu	 nemohly	 vydržet		
a	museli	jsme	všichni	ke	stromečku.	Znáte	to,	
strávíte	hodiny	vytvářením	krásných	balíčků,	
zdobíte	 rolničkami,	 hvězdičkami,	 cesmínou	
a	mašličkami.	Během	chvilky	pak	 leží	všech-
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no	na	jedné	velké	hromadě	a	můžete	být	rádi,	
když	slyšíte	aspoň:	„Děkuji,	Ježíšku.“

U	nás	zrovna	v	té	chvíli	vypuklo	pravé	vánoční	
veselí.	Začala	 to	Amálka:	 „Uááá,	uááá,“	bre-
čela	z	celého	srdce.	„Já	chcu	ty	koníky,	co	má	
Terezka.	Ať	je	dá	Ježíšek	mně!	Já	je	chcůůů!“	
„Uááá,	uááá,“	přidala	se	Terezka.	„Já	jí	je	ne-
pučim!	Ať	mně	je	nebere!	Jsou	mojééé!“	Mož-
ná	by	to	spravilo	jedno	plácnutí	na	dva	zadeč-
ky,	ale	děti	nebijeme	a	už	vůbec	ne	o	Vánocích.	
Prožili	 jsme	hezkou	půlhodinku	 tak,	 že	 jsme	
všichni	 svorně	 přesvědčovali,	 vysvětlovali,	
utěšovali,	 utírali	 slzy	 a	nudle,	 až	 jsme	 se	do-
pracovali	jakéhos-takéhos	klidu.

Čtyřletá	 Eliška	 zatím	 nijak	 nepřispěla		
ke	 společné	 zábavě,	 tak	 se	 v	 této	 chvíli	 roz-
hodla	 to	 napravit:	 „Dívejte,“	 pravila	 laskavě	
ke	 své	mladší	 sestřičce	Terezce	a	 tříleté	 sest-
řenici	 Amálce.	 „Filípek	 dostal	 bezva	 kostky		
a	autíčko,	dem	si	s	tím	hrát.“	Sebraly	ročnímu	
kloučkovi	jeho	skromné	dárky.	„Uááá,	uááá,“	
plakal	 nešťastně	 Filípek,	 kterému	 v	 rohu	
pokoje	 nezbylo	 nic.	 Naštěstí	 jeho	 ještě	 stačí	
rychle	ukonejšit	mámina	náruč.	„Babi,	my	si	
jdeme	hrát	do	druhého	pokoje,“	přiběhla	nej-
starší	Eliška.	„Já	nevím,“	ozvala	se	brněnská	
snacha.	„Jen	ať	klidně	 jdou,“	souhlasila	 jsem	
lehkomyslně.	„Aspoň	si	v	klidu	vypijem	kafe.“

Hezky	jsme	si	povídali,	poprvé	za	celý	půlden	
bylo	ticho	a	klid.	A	to	obvykle	neznamená	nic	
dobrého,	že?	„Běž	se	tam	na	ně,	Lidko,	podí-
vat,“	prosila	jsem.	Rakvická	snacha	se	vrátila	
s	úsměvem:	„Krásně	si	hrají	s	kostkama,	staví	
hrad.“	No,	paráda.	Tak	 jsme	si	představovali	
sváteční	podvečer.	Možná	jsme	i	trošku	poza-
pomněli	na	čas.	„Bu,	bu,	bu,“	ozvalo	se	náhle	
ze	 slabě	osvětlené	předsíně.	Chodbou	k	nám	
poskakovalo	malé	strašidýlko-příšerka.

„Hergot,	 to	 je	můj	 vršek	od	plesových	 šatů,“	
vyhrkla	 jsem.	 Jako	 jedna	 žena	 jsme	 běžely	
do	 pokoje.	 Stála	 jsem	 tam	 a	 chvilku	 ani	 ne-
chápala,	 na	 co	 se	 to	 vlastně	 dívám.	 Kromě	
trpaslíka	 Terezky	 v	 mých	 plesových	 šatech	
tam	 tančila	 ještě	 Amálka	 v	mé	 dlouhé	 spor-
tovní	košili.	Vytahaly	všechny	mé	šaty	ze	dvou	
skříní.	Všechno,	 co	 se	 jim	podařilo	 stáhnout	
z	 ramínek,	 leželo	 v	 jednom	chuchvalci	 upro-
střed	 pokoje.	 Na	 vrcholu	 toho	 všeho	 stála	
Eliška	se	šťastným	úsměvem	od	ucha	k	uchu	
a	na	sobě	měla	–	růžovostříbrné	princeznov-
ské	 šaty,	 které	 jsem	 pro	 ni	 nažehlené	 vzadu	
ve	skříni	schovávala	jako	největší	překvapení		
k	narozeninám.

Než	 jsem	 si	 stačila	 něco	 promyslet,	 vypadlo		
ze	 mě:	 „Tak,	 a	 máš	 po	 narozeninovém	 pře-
kvapení.“	A	Eliška,	která	se	ten	den	ještě	ne-
předvedla,	začala:	„Uááá,	uááá.	Já	chcůů	pře-
kvapení.	 Chcůů	 dárek	 k	 narozeninám,	 uááá,	
uááá.“	Slzy	jako	hrachy	jí	padaly	na	ty	nádher-
né	 šatičky,	 které	 jsem	 těžce	 a	 draze	 sháněla	
několik	měsíců.	To	se	pak	ani	nemůžete	zlobit,	

pochopitelně	 to	 skončilo	 u	 babičky	 na	 klíně.	
Vzlykání	 bylo	 postupně	 stále	 méně	 a	 méně,	
ale	zrovna	v	té	chvíli	se	k	nám	přidal	brněnský	
strýček	se	svou	filozofickou	úvahou:	„Tak	teď	
už	to	víš,	Eliško,	když	se	na	něco	hodně	těšíš,	
hned	ti	tu	radost	někdo	podělá.“	„Uááá,	uááá,	
uááá!“	teď	se	Eliška	teprve	opravdu	rozeřvala.

„No	 jejda,“	 řekl	 překvapeně	 brněnský	 strýc.	
„Amálko,	Filípku,	jedeme	domů,	už	musíme,	
máme	 to	 daleko.“	 Tak	 jsme	 tam	 s	 Eliškou,	
která	 byla	 k	 neutišení,	 zůstali	 babi,	 máma		
a	táta	a	vykulená	Terezka.	„Tak	my	taky	jede-
me,“	vzdal	 to	rakvický	tatínek.	Eliška	kvílela	
při	obouvání	a	oblékání,	celou	cestu	po	chod-
bě	ven	z	domu	(jestli	si	sousedé	to	odpoledne	
zatím	 neužili,	 tak	 určitě	 teď),	 slyšela	 jsem	 ji	
brečet	 ještě	 na	 chodníku,	 když	 nastupovali		
do	auta.

V	 bytě	 bylo	 najednou	 ticho.	 Znáte	 to,	 měla	
jsem	hroznou	chuť	na	panáka.	A	pak	 jsem	si	
uvědomila,	že	je	právě	18.15	a	začnou	mé	ob-
líbené	Vraždy	v	Midsomeru.	To	bude	pro	rela-
xaci	přesně	to	pravé.	A	víte	co?	Nepodařilo	se	
mi	najít	ovladač	od	televize!	Terezka	bude	mít	
brzy	narozeniny,	už	se	těším	na	další	slavnost-
ní	rodinné	setkání.

Babička

(Tento příspěvek byl anonymně vhozen  
do schránky na dopisy pro knihovnu a info-
centrum. Autorka sice napsala, že chce zůstat 
raději inkognito, ale že zároveň chce v této 
době negativních zpráv plných zákazů tro-
chu odlehčit a pobavit. A tak jí rády splníme 
přání a článek zveřejníme a moc za něj děku-
jeme! Více takových příspěvků, které vykouzlí  
úsměv na tváři.)

PRAKTicKÉ RAdY PRO KAŽdÉHO

…	výrazy,	které	slýcháme	téměř	denně.	Zvláš-
tě	v	této	době,	a	přitom	si	málokdo	představí,	
o	jak	komplexní	a	nenahraditelný	systém	jde.	
Dokáže	 nás	 chránit,	 ale	 může	 naše	 tělo	 ne-
vratně	poškodit,	pokud	se	buňky	 imunitního	
systému	obrátí	proti	nám...

Imunitní	 systém	 zajišťuje	 obranu	 lidského	
organismu	před	různými	parazitickými	orga-
nismy	(bakterie,	viry,	houby,	parazitičtí	červi	
a	 prvoci	 atd.).	 Pokud	 se	 tělo	 vlivem	 vnějších		
i	 vnitřních	 vlivů	 odchýlí	 od	 rovnováhy,	 vzni-
ká	 nedostatečná	 funkce	 imunity	 bránit	 nás	
proti	onemocnění	i	infekcím.	Všichni	chceme		
žít	zdravý	život	a	prožít	jej	kvalitně,	ale!

Co vše ovlivní, zda náš imunitní systém 
bude fungovat správně?

imunita, imunitní systém…
•	aktuální	zdravotní	stav	–	BMI,	procento	
tuku	v	těle,	obvod	pasu,	autoimunitní		
onemocnění,	metabolické	obtíže

•	odpočinek	a	kvalita	spánku
•	aktivita	a	sport
•	úroveň	stresu
•	výživa

1. Výživa: je jeden z hlavních faktorů, které 
můžete ovlivnit.

Je	 jen	 na	 Vás,	 jestli	 budete	 konzumovat	 po-
lotovary,	 junk	 foods,	 fastfoody	 a	 jídla	 plná	
cukru	 a	 zpracovaného	 tuku	 bez	 jakékoliv	
výživné	 hodnoty,	 nebo	 jíte	 málo,	 nárazově		
a	 jednotvárně.	 V	 jídelníčcích	 Čechů	 je	 pře-
míra	 sladkostí,	 umělých	 přísad,	 smaženého	

jídla,	 dále	 jídla	 plná	 bílé	 mouky	 bez	 trochy	
vitaminů.	Jíte	ve	spěchu,	hodně	z	Vás	říká,	že	
nemá	na	jídlo	čas,	ale	na	co	bychom	měli	mít	
čas,	když	ne	na	 to	najíst	se	normálního	 jídla.	
Musíme	si	uvědomit,	že	tělo	je	náš	chrám	a	ná-
hradní	díly	nejsou	v	obchodech	jen	tak	k	mání.		
A	cokoliv	nyní	zanedbáme,	se	nám	vrátí…	

Ale	je	jasné,	že	ne	vždy	opravdu	máme	čas,	ži-
vot	je	nevyzpytatelný,	ale	pořád	je	to	o	našich	
volbách.	Je	jen	na	vás,	jestli	sáhnete	po	bagetě	
s	vysočinou	a	margarínem,	nebo	po	kvalitním	
mléčném	 výrobku	 s	 ovocem.	 Oboje	 zabere	
stejně	času	koupit	i	sníst…	

TO	 JE	 TA	 RELATIVITA.	 Hledejte	 způsoby,	
ne	 výmluvy.	 Navíc,	 nežijeme	 ve	 středověku,	
můžeme	 chtít	 pro	 naše	 zdraví	 ještě	 mno-
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hem	více.	Najde	se	spousta	z	Vás,	co	nemusí	
spoustu	 věcí.	Někdo	 nejí	maso,	 někdo	 nemá	
rád	moc	ovoce,	jiné	zase	nepozřou	ryby,	nebo	
houby,	nebo	jiní	zase	nejí	nic,	co	patří	do	hol-
dingu	Agrofert.	 To	 je	 v	 pořádku,	Vaše	 volby,	
Váš	život.	Ale	pořád	chceme	jedno	–	jíst	zdra-
vě,	 kvalitně,	mít	 v	 jídle	 vitaminy	 a	minerální	
látky.	 A	 co	 nejde	 z	 jídla,	 můžeme	 přijmout		
z	 opravdu	 kvalitních	 doplňků	 stravy.	 A	 je	 to	
tak	v	pořádku.

Chtějte	 pro	 sebe	 jen	 to	 nejlepší	 a	 nemusí	 to	
znamenat,	že	za	doplňky	utratíte	jmění.

2. Aktuální zdravotní stav 
•	Obezita
•	Metabolický	syndrom

obvod	pasu	>	102	cm	u	mužů,	>	88	cm	u	žen

TAG	>	1,7	mmol/l

HDL	<	1	mmol/l	u	mužů,	<	1,3	mmol/l	u	žen

TK	>	130/85	mmHg	(překročení	v	kterékoli		
z	hodnot.	Překročení	obou	hodnot	je	ovšem	
stále	počítáno	jako	jediné	kritérium)

Glykemie	>	5,6	mmol/l
•	Podvýživa
•	Nedostatečný	přísun	vitaminů
•	Nadužívání	antibiotik
•	Nekvalitní	strava
•	Onemocnění	lymfatického	systému
•	Metabolická	onemocnění	
•	Ateroskleróza	–	kornatění	tepen	–	KVO
•	NIDDM
•	Hypercholesterolemie
•	Hyperlipoproteinemie
•	Dislipidinemie
•	DNA	–	postihnutí	kloubů	kyselinou		
močovou

•	Osteoporóza,	osteomalacie
•	Hemochromatóza,	Willsonova	choroba,	
porfyrie	

•	Metabolická	onemocnění	jsou	velice	častá		
a	jejich	výskyt	je	spojen	s	výskytem		
závažných	orgánových	poruch,	které	jsou	
častou	příčinou	předčasného	úmrtí.

3. Stres a nezdravé vztahy a prostředí

Nadměrná	 zátěž	 oslabuje	 náš	 imunitní	 sys-
tém.	 Ten,	 kdo	 neustále	 něco	 řeší,	 pohybuje	
se	v	každodenním	vleku	pro	něho	„neřešitel-
ných	 konfliktů“,	 ten,	 kdo	 se	 cítí	 frustrovaný,	
nešťastný,	zničený,	může	počítat	i	s	problémy	
s	imunitou.	Jeho	tělo	se	permanentně	domní-
vá,	že	se	nachází	v	krizové	situaci,	připravuje	
všechny	 síly	 a	 vylučuje	 různé	 hormony,	 kte-
ré	 negativně	 ovlivňují	 jeho	 imunitní	 systém.	
Rozhodně	není	vhodný	ani	dnešní	nešvar,	že	
jsme	 všichni	 zavření	mezi	 čtyřmi	 zdmi	 s	 kli-
matizací	 a	 umělým	 osvětlením.	 I	 u	 nosných	
slepic	se	od	 toho	upouští.	Přirozené	světlo	 je	
nezbytné	pro	správnou	funkci	živého	organi-
smu.	Ovlivňuje	 činnost	 žláz	 s	 vnitřní	 sekrecí	

hormonů,	imunitní	i	nervový	systém.	

Stres negativně působí také  
na trávicí systém a srdce.

–	mozek	(nervový	systém)	–	přenáší	naše	po-
city	a	prožitky	(tj.	radost,	zábavu,	štěstí,	stres,	
smutek	 atd.)	 na	 náš	 endokrinní	 a	 imunitní	
systém,	které	na	tyto	podněty	reagují	a	zpětně	
také	ovlivňují	náš	nervový	systém.

–	krátkodobý stres	 imunitní	systém	stimuluje	
a	zvyšuje	naši	obranyschopnost

–	dlouhodobý/chronický stres	naopak	imunit-
ní	 systém	 oslabuje	 a	 zhoršuje	 reakci	 našeho	
nervového	systému,	popřípadě	ho	může	i	po-
škodit	-	stává	se	citlivějším	a	na	další	stresové	
podněty	reagovat	bouřlivěji	

Zvýšené	 vnímání	 negativních	 podnětů	 pak	
vede	ke	snadnějšímu	pocitu	stresu	a	ohrožení	
a	máme	z	toho	uzavřený	kruh.

Samotné	 vyhodnocení	 stimulu/situace	 jako	
ohrožující	 pro	 náš	 organismus	 je	 velmi	 indi-
viduální,	například	na	charakteru	stresového	
podnětu,	osobnosti	člověka,	genetice,	sociál-
ním	statusu,	adaptabilitě	na	chování	v	zátěžo-
vých	situacích,	pohlaví,	věku,	ročním	období	
a	části	dne.

Jak preventivně předcházet  
onemocnění vlivem stresu?
•	změna	životního	stylu
•	uspořádat	týdenní	režim	–	pasivní		
a	aktivní	odpočinek,	kultura,	přátelé

•	péče	o	svou	pohodu,	pohodu	rodiny,		
komunikace

•	vnímat	své	tělo,	pocity
•	umět	odpočívat,	využít	možnosti		
dovolených

•	nebát	se	říci	si	o	pomoc
•	kvalitní	strava,	přestat	mít	stres	z	jídla		

a	svého	vzhledu	(přijmout	sama	sebe,		
sebeláska,	péče	o	sebe)

4. Sport a pohybové aktivity

Negativní	 vliv	 na	 imunitu	 má	 samozřejmě	
také	znečištěné	prostředí	a	nedostatek	pohy-
bu.	 Logicky,	 nejsme	 stavění	 na	 to,	 abychom	
seděli.	Máme	být	venku,	osm	hodin	pracovat,	
osm	 hodin	 dělat	 něco	 pro	 sebe,	 domácnost,	
trávit	 čas	 s	 rodinou,	 vzdělávat	 se,	 objevovat,	
odpočívat	a	osm	hodin	spát.	

To	už	dávno	není	pravda…	A	opět	jsme	u	toho,	
kde	je	čas	na	sport?	Nemáte	čas?	A	na	co	ano?	
Sedět	tři	hodiny	na	tabletu	nebo	u	PC?	Čas	je	
relativní!	Zvládnete	za	hodinu	tolik	povinnos-
tí,	 jako	někdo	 za	 celý	den,	 jen	 stačí	hnout	 se		
a	čas	přestane	být	Vaše	překážka.

Samozřejmě	neznamená	zase	 lítat	a	nevědět,	
kdy	 zastavit,	 ale	 pokud	 chcete,	 tak	 to	 nějak	
uděláte.	Stačí	obout	boty	a	jít	pěšky,	stačí	vy-
stoupit	o	zastávku	dříve	a	dojít	to.	Malé	krůčky	
cesta	k	úspěchu.

5. Spánek 

Důležitá	 útlumově-relaxační	 fáze	 organi-
smu	 k	 zajištění	 zdraví	 a	 přežití.	 Může	 být	
krátký,	 ale	 musí	 být	 kvalitní.	 Průměrně	
spíme	 7,15	 hodin,	 33%	 populace	 spí	 6,5	 ho-
din	 za	 noc.	 Je	 známo,	 že	 v	 průběhu	 vývo-
je	 člověka	 se	 spánek	 zkracuje.	 Lidé,	 kteří	
mají	 větší	 množství	 tělesného	 tuku,	 mají	
tendenci	 spát	méně	než	 lidé	 s	 normální	 těle-	
snou	hmotností.

Lidé,	kteří	 spí	 v	průměru	méně	než	6	hodin,	
přiberou	 během	 šesti	 let	 dvojnásobnou	 váhu	
oproti	 lidem,	 kteří	 v	 noci	 spí	 7	 až	 8	 hodin.	
Ani	více	spánku	nemusí	být	 lepší.	Lidé,	kteří	
spí	 více	 než	 9	 hodin,	mají	 podobný	 problém	
s	 tukem	 jako	 lidé,	 co	 spí	 méně.	 Kolik	 hodin	
spánku	 tedy	 potřebujeme?	 Optimální	 dél-
ka	 spánku	 je	mezi	 7,5	 až	 8	 hodinami.	 Spor-

Markéta	Rozinková,	mladá	paní	vždy	s	úsměvem	na	líci,	je	živoucím	důkazem		
starého	českého	rčení:	„Ve	zdravém	těle	zdravý	duch!“
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tovci	 a	 hodně	 aktivní	 lidé	 –	 potřeba	 vyšší,		
až	12	hodin!

Chronická	 spánková	 deprivace	 je	 riziko-
vým	 faktorem	 pro	 rozvoj	 diabetu	 mellitus		
II.	typu,	jelikož	se	hladina	glukózy	dopoledne	
zvyšuje	 a	 dochází	 tak	 k	 narušení	 přirozené-	
ho	metabolismu.	

Co můžeme pro svoje zdraví  
a zdravý imunitní systém udělat?
•	zdravé	BMI	–	strava	přiměřená	tomu,		
aby	tělo	nebylo	v	extrémní	podváze		
ani	nadváze

•	péče	o	zdravý	lymfatický	a	cévní	systém		
–	problém	budoucna

•	prevence	metabolických	poruch	
•	pestrá	strava	a	adekvátní	výživa
•	udržitelný	životní	styl	
•	naučit	se	poslouchat	signály	svého	těla
•	nebát	se	říci	si	o	pomoc,		
umět	dávat	najevo	pocity

•	mít	se	rádi,	umět	si	dělat	radost,		
udržovat	pozitivní	mysl

•	žít	bez	extrémních	výkyvů
•	dobře	spát
•	prevence	stresových	faktorů
•	odpočinek
•	sportovní	aktivity
•	sezónní	a	lokální	produkty
•	omezení	ultra	zpracovaných	potravin		
–	polotovary,	náhražky	stravy,	paštiky,	
sáčkové	polévky

•	domácí	strava
•	omezení	rafinovaného	cukru		
a	zdravě	se	tvářících	sladidel	

•	používat	selský	rozum
•	dostatek	vitaminů	a	minerálních	látek
•	flavonoidy,	antioxidanty

To, co nám vnucuje okolí,  
mýty, lži, marketing:
•	zákazy
•	příkazy
•	mýty
•	nejíst	po	určité	hodině
•	drastické	diety	doprovázené	jo-jo	efekty
•	zázračné	doplňky
•	detoxy
•	bezdůvodné	omezování	lepku,	pečiva,		
mléka,	základních	potravin

•	instantní	chemické	náhražky		
s	tvrzením,	že	v	potravinách	není	vše,		
co	potřebuje	–	lež!

•	nesmyslné	univerzální	jídelníčky
•	reklamy	–	LC,	protein,	low	fat
•	alternativní	styly	stravování
•	strach	a	stres	z	jídla
•	rady	a	triky	na	zaručené	a	trvalé	hubnutí
•	přehnaný	strach	z	konzervantů,	aditiv
•	nesmyslné	hladovky	a	půsty
•	moc	protichůdných	informací
•	přísné	diety	a	neudržitelnost

Z	TOHO	VŠEHO	PLYNE	POCIT	SELHÁNÍ,	
VZDANÍ	SE	SNAHY	A	SNŮ,	PROTOŽE	SE	
TO	VŠE,	CO	SE	PÍŠE	ZDÁ	BÝT	NESPLNI-
TELNÉ	…

Problémem	je,	že	je	až	moc	informací,	fungu-
jí	mezi	námi	 i	neseriózní	poradci	a	neškolení	
prodejci	doplňků	a	náhražek	s	marketingový-
mi	triky…

Jaké konkrétní potraviny  
mohou pomoci správní imunitě?

Celozrnné	 pečivo,	 pohanka,	 quinoa,	 ama-
ranth,	ovesné	vločky,	zelenina,	ovoce,	mléčné	
výrobky,	ořechy	a	semínka,	maso,	ryby	(moř-
ské	i	sladkovodní),	luštěniny	a	další	prospěšné	

látky	 a	 suroviny	 (reishi,	 shiitake,	 chlorella,	
spirulina,	zelený	ječmen,	čekankový	sirup,	ko-
lostrum,	B-glukany,	mořské	 řasy,	 zelený	 čaj,	
ženšen,	Echinacea,	pupalka,	 skořice,	 zázvor,	
kopřiva,	pepř,	kardamom,	kurkuma)	–	vše	sa-
mozřejmě	kvalitní	jakost

Chtěla bych Vám poradit  
v této nelehké době následující: 
•	Starejte	se	o	sebe,		
nikdo	jiný	to	za	Vás	neudělá.

•	Pečujte	o	své	zdraví,	snažte	se	vidět	věci	
spíše	z	pozitivního	hlediska.

•	Jezte	kvalitní	potraviny,		
snažte	se	vybírat	lokální	výrobky.

•	Začněte	se	změnami	ihned	malými	krůčky,	
stojí	to	za	to.

•	Nic	nezískáte	tím,	když	se	na	vše	vykašlete.
•	Nepropadejte	skepsi,		
pokud	vše	nejde	podle	plánu.

•	Zvolněte,	nehoňte	se.
•	Važte	si	maličkostí.
•	Vše,	co	se	dělá	správně,		
může	být	náročnější,	ale	stojí	to	za	to.

•	Nebojte	se	nechat	si	poradit.
•	Hýbejte	se.
•	Najděte	si	smysluplné	aktivity.

Stačí jen chtít, pokud chcete,  
dokážete cokoliv!

Přeji	Vám	všem	ze	srdce,	ať	prožijete	rok	2021	
v	klidu,	ve	zdraví	a	ať	je	lepší	než	velmi	nároč-
ný	rok	předchozí.	

Rok	 2020	 nás	 o	 mnohé	 připravil,	 ale	 mno-
hé	nám	dal.	Nebudu	se	 rozepisovat,	každý	si	
odpoví	sám.	Ale	přeji	všem,	aby	to	už	přešlo,	
abychom	mohli	žít	důstojně,	jak	si	zasloužíme	
a	užívat	si	života	plnými	doušky…

Žijeme	jen	jednou!

Mgr. ing. Markéta Rozinková

Když	 jsem	byla	 na	 přednášce	 s	 názvem	Digi	
děti	a	přednášející	mluvila	o	poruchách	spán-
ku	spojené	s	nadužíváním	digitálních	techno-
logií,	znělo	mi	to	tak	trochu	jako	sci-fi.	Neubě-
hl	ani	 rok	a	chodí	mi	do	obchůdku	maminky	
s	 dotazem	 na	 byliny	 či	 tinktury	 na	 podporu	
usínání	jejich	dětí.	

Nejsem	 spánkový	 specialista.	 Nicméně	 tak	
nějak	 obecně	 všichni	 tušíme,	 že	 spánek,		
zvláště	u	dětí	 je	velmi	důležitý	pro	jejich	pro-
spívání.	 Bohužel	 dnešní	 doba	 on-line	 výuky	
potlačuje	 přirozené	 dětské	 potřeby	 a	 vede	
právě	k	nadužívání	počítačů,	 tabletů	a	mobi-
lů.	 Poslední	 studie	mluví	 o	 snížení	množství	
melatoninu	 v	 souvislosti	 s	 těmito	 technolo-
giemi.	Melatoninu	 se	 totiž	 též	 přezdívá	 hor-
mon	 spánku.	 Problematiku	 kvality	 spánku	

diGi doBa a spánek
samozřejmě	 ovlivňuje	 více	 faktorů,	 jako	 na-
příklad	nedostatek	pohybu,	nedostatek	sero-
toninu	 (hormonu	 štěstí),	 problémem	 může	
být	 nevhodné	 stravování,	 nadměrný	 stres		
a	další	faktory.

Co tedy můžeme udělat pro lepší usínání  
a spánek nejen dětí? 
•	Mnohdy	 pomohou	 tzv.	 systémová	 opatře-
ní.	V	první	 řadě	 omezení	 kontaktu	 s	mobi-
lem	či	počítačem	nebo	 i	 televizí	cca	hodinu	
před	 usnutím.	 U	 malých	 dětí	 je	 to	 právě	
čas	 vhodný	 pro	 četbu	 pohádek	 a	 vytvoření	
„usínacího“	 rituálu.	 U	 starších	 dětí	 je	 tře-
ba	 na	 to	 jít	 domluvou,	 s	 vysvětlením	 rizik		
nedostatku	spánku.

•	Zde	bych	 ráda	 zdůraznila,	 že	 jaký	 standart	
doma	 zavedete,	 tak	 to	 děti	 budou	 vnímat	

jako	 normu.	 Nastavení	 si	 pravidel	 pro	 čas	
strávený	u	digitálních	médií	považuji	v	dneš-
ní	době	za	nezbytně	nutné.

•	Děti	 sami	 většinou	 nedokážou	 odhadnout	
a	regulovat	čas	věnovaný	mobilu	či	 tabletu.	
Sociální	média,	 jako	 fenomén	dnešní	doby,	
jsou	designovaná	právě	tak,	aby	na	nich	člo-
věk	trávil	čas.	Určitě	jste	si	všimli,	že	pokud	
kliknete	 třeba	 na	 jedno	 video,	 zobrazí	 se		
vám	po	shlédnutí	podobná	další	videa	a	ten-
to	výběr	nemá	konec.	Vždy	 je	 tam	na	co	 se	
dívat,	co	číst	či	poslouchat.	Vždy	je	tam	něja-
ká	další	 instantní	zábava.	Poslední	průzku-
my	ukazují,	 že	některé	děti	vyměnily	svého	
plyšáka	za	mobil,	který	 jim	nahrazuje	pocit	
	 blízkosti	 a	 je	 vždy	 zdrojem	 zábavy.	 A	 to	
nemluvím	 o	 hrách,	 které	 berou	 některým	
dětem	 čas	 v	 řádech	 desítek	 hodin	 týdně.	



VelkopaVloVický zpraVodaj

24

1

2021

Stalo	se	vám	už	někdy,	že	jste	marně	přemýš-
leli,	ve	kterém	roce	byla	postavená	rozhledna	
Slunečná?	 Za	 objevením	 onoho	 letopočtu	
pak	 pátráte	 na	 internetu	 nebo	 propagačních	
letácích	 o	 Velkých	 Pavlovicích	 a	marně	 pře-
mýšlíte?	Zpozorněte,	máme	pro	 vás	 geniální	
pomůcku.

Je	 otázkou,	 jestli	 se	 jedná	 o	 náhodu,	 anebo		
o	 skrytý	 úmysl	 projektantů	 stavby	 pana	 Ol-

„devítka“, Geniální pomůcka,  
díky kteRé nikdy nezapomenete letopočet otevření slunečné

šiny	 a	 pana	Nováka,	 kteří	 rozhlednu	 navrhli	
a	 doteď	 čekají,	 kdo	 si	 první	 všimne.	 Možná	
o	tom	už	dávno	víte	a	 já	 jdu	s	křížkem	po	fu-
nuse…	 Ale	 já	 jsem	 si	 rozhodně	 ničeho	 ne-
všimla,	a	to	jsem	co	by	referentka	Turistické-	
ho	informačního	centra	u	zdroje.	A	nic…	

Až	mě	před	pár	dny	upozornila	dcera	s	otáz-
kou,	 jestli	 je	 ta	 „devítka“	 pod	 rozhlednou	
schválně.	 Jestli	 je	 tam	 prý	 úmyslně	 kvůli	

tomu,	 že	 byla	 rozhledna	 vystavěna	 v	 roce	
2009.	No,	upřímně	se	přiznám,	hleděla	 jsem	
na	 ni	 naprosto	 nechápavě,	 jako	 puk.	 Pro-
boha,	 jaká	 devítka,	 kde?	 A	 pak	 mi	 ukázala	
fotografii	–	 letecký	snímek	v	knize	„Břeclav-
sko	 z	 nebe“	 (mimochodem,	 můžete	 si	 tuto	
překrásnou	 knihu	 zakoupit	 u	 nás	 na	 TIC		
za	440	Kč)	a	opravdu,	devítka	jak	když	vyšije!	

Objevíte	 ji,	 jakmile	se	podíváte	na	rozhlednu	
Slunečná	shůry,	ideální	je,	jak	již	bylo	zmíně-
no,	nějaký	povedený	letecký	snímek	pořízený	
z	 patřičného	 úhlu	 (viz	 přiložená	 fotografie).		
A	 kdo	 je	 bystřejší,	 může	 onu	 číslici	 spatřit,	
jakmile	vystoupne	tři	schůdky	vedoucí	do	vy-
výšeného	zatravněného	kruhu	pod	samotnou	
stavbou	rozhledny.

Devítka	 je	 vyskládaná	 ze	 zámkové	 dlažby		
a	 funkci	 má	 veskrze	 praktickou,	 slouží	 jako	
chodník	 k	 točitému	 schodišti	 rozhledny.	
To,	 aby	 si	 příchozí	 jednak	 neumazali	 boty	
od	 hlíny	 v	 trávníku	 a	 od	 teď	 také,	 aby	 si	 na-
vždy	zapamatovali,	od	kdy	nám	tu	 tato	krás-
ná	 roztančená	 krasavice,	 připomínající	 keř	
révy	vinné,	důstojně	dohlíží	na	dění	v	našem		
městě	i	okolí.

Takže	 nezapomeňte,	 rozhledna	 byla	 vysta-
věna	 v	 roce	2009!	Letos	 tedy,	 dne	8.	 května,		
oslaví	dvanáct	let	do	tuctu	od	svého	slavnost-
ního	otevření.

Karolína Bártová

Rozhledna	Slunečná	byla	vystavěna	a	otevřena	v	roce	2009.		
Možná	se	jedná	o	kulišárnu	projektantů,	že	si	onu	„devítku“	neodpustili.		
Anebo	o	vynikají	postřeh	a	bezbřehou	fantazii…

Nechci	 se	 zde	 pouštět	 do	 polemiky	 ohled-
ně	 užívání	 těchto	 technologií,	 to	 by	 vydalo		
na	 samostatnou	 knihu,	 nicméně	 ve	 spoji-
tosti	se	spánkem	hrají,	obzvláště	v	poslední		
době,	velkou	roli.

•	Zajímavým	 tipem,	 jak	 naladit	 děti	 na	 spá-
nek,	 může	 být	 též	 rozhovor	 o	 tom,	 co	 se	
jim	za	den	povedlo,	co	se	 jim	líbilo	a	co	 jim	
udělalo	 radost.	 Můžu	 říct,	 že	 naše	 děti	 si		
na	 tento	 rituál	 tak	 zvykly,	 že	 sami	 se	 mě	
ptají,	 jaké	 pozitivní	 věci	 jsem	 ten	 den		
zažila.	 Tento	 rozhovor	 slouží	 nejen	 k	 cíle-
ní	 myšlenek	 na	 pozitivní	 témata,	 ale	 také	
prohlubuje	vztahy	v	rodině.	Je	zajímavé	sle-
dovat,	 co	 vlastně	 našim	dětem	dělá	 radost,		
čeho	 si	 za	 ten	 den	 všimly,	 či	 co	 považují		
za	důležité.	Rozhodně	 je	 to	 i	 technika,	 jenž	
nám	umožňuje	lépe	poznat	vlastní	děti.

•	Pokud	 se	 vám	 podaří	 zařadit	 každý	 den	
venkovní	 aktivitu,	 stačí	 procházka,	 může	
to	 také	pomoci,	nejen	se	 spánkem,	ale	 také	
víme,	 že	pohybem	se	vylučují	do	 těla	právě	

endorfiny	 -	 hormony	 štěstí,	 které	 jsou	 spo-
luzodpovědné	za	dobrou	náladu	a	následně	
podpoří	tvorbu	melatoninu.	

•	Můžete	také	podpořit	večerní	pohodu	a	pří-
pravu	 na	 spánek	 tím,	 že	 uvaříte	 dítěti	 čaj		
z	meduňky,	což	je	známá	zklidňující	bylina.	
Meduňka	 je	 i	 velmi	 oblíbená	 díky	 lahodné	
chuti.	 Doporučit	 mohu	 též	 čajovou	 směs	
Serafin	 –	Dobrý	 spánek,	 či	 čajový	 koncen-
trát	 –	Dobrý	 spánek,	 který	 obsahuje	 právě	
byliny	 na	 podporu	 lepšího	 usínání	 a	 pro-
hloubení	kvality	spánku.	Pokud	řeší	spánek	
dospělý	 jedinec,	 lze	 využít	 i	 dalších	 bylin	
z	 řady	 tinktur	 Serafin,	 jako	 například	 Tře-
zalky	 nebo	 Kozlíku	 (pozor	 však	 na	 kom-
binaci	 s	 některými	 léky,	 je	 třeba	 se	 poradit		
s	odborníkem).

•	Každá	 věková	 skupina	 má	 též	 jiné	 nároky	
na	 dobu	 spánku.	 Pokud	 jsou	 děti	 perma-
nentně	 nevyspané,	 hovoříme	 o	 tzv.	 přeta-
žení,	 kdy	 díky	 velké	 únavě	 už	 nedokážou	
v	 klidu	 usnout,	 nebo	 se	 často	 budí.	 Dopo-

ručuji	 tedy	 též	 zvážit	 dobu,	 kdy	 chodí	 dítě	
spát	 a	 kdy	 se	 budí,	 tak	 aby	 mělo	 opravdu	
prostor	 pro	 spánek,	 jenž	 vyhovuje	 jeho		
biologickým	potřebám.

•	Co	se	týká	skladby	 jídla,	 tak	určitě	by	veče-
ře	 neměla	 obsahovat	 těžká,	 smažená	 jídla,	
která	zbytečně	na	noc	zatíží	zažívání.	Nebo	
sladkosti,	 které	 dodají	 dítěti	 energii.	 Také	
vhodné	načasování	večeře	má	svůj	význam.	
S	nacpaným	žaludkem	se	špatně	usíná	snad	
všem,	nejen	dětem.

•	Pokud	se	však	jedná	o	dlouhodobé	problémy	
se	spánkem,	a	to	nejen	u	dětí,	ale	i	u	dospě-
lých,	doporučuji	vám	obrátit	se	na	odborné-
ho	specialistu.

eva Prokešová,  
Obchůdek u eruwen
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Z FARnOSTi

Sobota	s	datem	23.	ledna	2021	patřila	ve	Vel-
kých	 Pavlovicích	 Tříkrálové	 sbírce,	 přesněji	
řečeno	 obchůzce	 tříkrálových	 koledníků.		
A	 protože	 nyní	 žijeme	 ve	 velmi	 neobvyklé	
době,	také	obchůzka	byla	jiná	–	neobvyklá.

Skupinek	 koledníků	 bylo	 letos	 oproti	 mi-
nulým	 ročníkům	 méně	 a	 byly	 z	 důvodu	 za-
mezení	 šíření	 nemoci	 COVID-19	 tvořeny	
pouze	 rodinnými	 příslušníky.	 Koledníci	
měli	 na	 hlavách	 jako	 vždy	 královské	 koruny,		
ale	 ústa	 a	 nos	 museli	 mít	 všichni,	 v	 soula-
du	 s	 vládními	 nařízeními,	 poslušně	 přikry-	
té	rouškou.

Takto	 vyšňořeni	 a	 díky	 nezbytné	 masce		
pro	 mnohé	 naše	 občany	 takřka	 "inkognito"	
procházeli	městem,	koledovali	a	šířili	požeh-
nání	 formou	popisování	dveří	 známým	nápi-
sem	K	+	M	+	B	+	2021	-	„Christus	mansionem	
benedicat“	–	Kristus	požehnej	tomuto	domu.	
Současně	bylo	možné	přispět	do	pokladniček,	
které	nosili	s	sebou.

Touto	cestou	velmi	děkujeme	všem	dobrovol-
níkům,	kteří	přes	všechna	omezení	i	nepřízeň	
počasí	město	obešli	a	udrželi	tak	tradici	kole-
dování	i	v	letošním	roce.	

Upřímné	 srdečné	 poděkování	 patří	 také	 Lé-
kárně	U	Alexandra,	Hospodářským	potřebám	
Crhák,	Pekařství	Jitka	Pláteníková	a	Pekařství	
Křivka,	do	 jejichž	provozoven	byly	po	ochot-

neobvyklá doba, neoBvyklá tříkRálová koleda

Koledníčci	při	obchůzce	městem	nejen	šířili	tříkrálové	požehnání	a	popisovali	dveře,		
ale	také	vyhrávali	na	flétničky.

V	 letošním	 roce	 jsme	 na	 poslední	 chvíli	 při-
pravili	 na	 vyzkoušení	 i	 převlečení	 pro	 naše	
tři	malé	krále	s	 tím,	že	ve	spoustě	obcí	chodí	
děti	opravdu	ustrojení	jako	králové.	Líbilo	by	
se	nám,	kdyby	v	příštím	 roce	na	Tříkrálovou	
sbírku	vyrazili	i	v	našem	městečku	naši	králo-
vé	ustrojeni	do	krásných	kostýmů.	

Budeme	 rádi,	 když	 nás	 podpoříte	 příspěv-
kem,	 a	 to	 většími	 zbytky	 zejména	 jedno-	
barevných	 látek,	 zbytky	 různých	 ozdobných	
prýmků,	 případně	 menším	 finančním	 obno-
sem	určeným	pro	pořízení	materiálů	pro	výro-	
bu	kostýmů.

Dary	 můžete	 přinést	 do	 kostela	 nebo	 otci	
Markovi	 na	 faru,	 nebo	 na	 recepci	Ekocentra	
Trkmanka.	Předem	děkujeme	za	podporu.

Bc. Zita dvořáková, MSc

tři kRálové By Rádi koledovali v nových kostýmem,  
podáte pomocnou Ruku?

Koledníčci,	malí	„Tři	králíčci“.
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ném	 souhlasu	majitelů	 sbírkové	 pokladničky	
umístěny	a	lidé	tak	mohli	pohodlně	při	svých	
nákupech	přispívat.	Jedna	z	pokladniček	byla	
umístěna	 i	 v	 místním	 kostele	 Nanebevzetí	
Panny	Marie.

Tříkrálová	sbírka	byla	ve	Velkých	Pavlovicích	
ukončena	v	neděli	24.	ledna	2021,	poté	násle-
dovalo	sčítání	bankovek	a	mincí	ze	všech	po-
kladniček,	do	kterých	je	štědří	dárcové	ochot-
ně	vhodili.

Výtěžek	z	těchto	pokladniček	činil	35.924	Kč.	
Všem,	kteří	nezaváhali	a	ani	v	této	těžké	době	

svou	peněženku	před	koledníky	nezavřeli,	dě-
kujeme!	Děkujeme	za	to,	že	máte	dobré	srdce	
a	dokážete	cítit	s	potřebnými…

A kdo nestihl přispět osobně, stále může zaslat 
finanční prostředky platbou na sbírkový účet 
Tříkrálové sbírky - Charita Břeclav „on-line“  
a to až do 30. dubna 2021.

PŘISPĚJTE DO TŘÍKRÁLOVÉ  
SBÍRKY BEZPEČNĚ!

PLATBA NA SBÍRKOVÝ ÚČET  
TŘÍKRÁLOVKY...

S	variabilním	symbolem		
pro	CHARITU	BŘECLAV

Číslo účtu: 66008822/0800

Variabilní symbol: 77706300 

Věříme,	že	i	letošní	sbírka	bude	úspěšná	a	při-
nese	 dárcům	 i	 koledníkům	 radost	 z	 dobrého	
skutku,	protože	přinášet	radost	druhým	zna-
mená	obdarovávat	také	sebe.

Stanislava Bílková

Sobotní	tříkrálové	ráno	před	kostelem.	
Skupinky	koledníků	vyráží	do	ulic.

Letos	byly	pokladničky	Tříkrálové	sbírky	netradičně	umístěny		
i	v	některých	místních	prodejnách	a	také	v	kostele.

V	 evropském	prostředí	 je	 kříž	přítomný	všu-
de:	 v	 kostelích,	 na	 hrobech,	 na	 křižovatkách		
polních	cest,	v	heraldických	štítech,	v	 tradič-
ním	 označení	 chleba	 před	 nakrojením	 nové-
ho	pecnu	atd.	Je	nejběžnějším	znakem	v	naší	
kultuře,	 ve	 které	 se	 upevňovala	 příslušnost		
k	Ježíšovým	učedníkům.

Ovšem	 starším	 symbolem	 křesťanství	 byla	
kotva	(zachovaná	na	freskách	v	katakombách	
a	náhrobních	kamenech),	ze	které	se	kříž	for-
moval,	 na	 znázornění,	 že	 duchovní	 naděje	
dává	 jistotu	v	 rozbouřených	vlnách	životních	
okolností.

Velká	 etapa	 v	 užívání	 znamení	 kříže	 nastala		
ve	4.	století	(po	vykopávkách	v	roce	328,	které	
v	 Jeruzalémě	nařídila	 císařovna	matka	Hele-
na	 Augusta),	 kdy	 byly	 vyzdviženy	 pozůstat-
ky	Kristova	kříže.	Objevuje	se	na	mozaikách	
jako	ornament,	 v	 sochařství	 jako	 ikona:	 stojí		
před	ním	vzkříšený	Kristus	v	šatech	panovní-
ka	s	klidnou	tváří.

Toto	 zobrazení	 známe	 z	 mikulčických	 vyko-
pávek	 náhrdelníkového	 křížku	 (shodného		
s	odlévací	formou	ze	švýcarského	Sennhofu	či	
byzantskými	nálezy),	na	kterém	není	svlečený	
a	 trpící	 Ježíš.	 Až	 později	 převládne	 bolestný	

co je kříž?
kříž,	 jelikož	 v	 pozemském	 životě	 nesdílíme	
slávu	vzkříšení,	ale	Ježíšovo	utrpení.

Zaměření	na	 reálné	 zobrazování	 Ježíše	Kris-
ta	 ve	 středověku	 vyvolal	 rodák	 z	 italského	

Assisi	 (od	 něhož	 pochází	 i	 sepnutí	 rukou		
s	 propletenými	 prsty	 do	 gesta:	 vzdávám	 se	
ti,	svaž	mne)	známý	svým	rozjímáním	o	Ježí-
šově	 vítězné	oběti.	Svatý	František	 se	modlil		

Kříž	–	nejznámější	symbol	křesťanství.		
Jeho	původ	lze	spatřovat	ve	způsobu	Kristova	umučení.
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před	 křížem	 své	 „Nejvyšší	 a	 mocný,	 dobrý	
Pane,	tobě	ať	zní	chvála,	čest	a	dík.	Přísluší	jen	
tobě,	jehož	jméno	člověk	není	hoden	vyslovit.	
–	Ať	tě	chválí	sestra	matka	země,	rodí	pro	nás	
trávu,	plod	i	květ,	ať	tě	chválí	trpící	a	tiší,	kte-
ří	s	láskou	umí	odpouštět.“	Serafínský	světec	
viděl	v	kříži	zobrazení	pravého	štěstí:	v	lásce,	
která	za	žádných	okolností	neudělá	nic	zlého	
proti	člověku.

Proto	 se	 zobrazování	 Ukřižovaného	 šířilo		
od	ve	13.	století,	kdy	žebravé	řády	zdůrazňo-
valy	–	kvůli	solidaritě	s	chudými	a	nemocný-	
mi	 –	 Ježíšovo	 utrpení.	 Františkáni	 také	 roz-
šířili	 obyčej	 stavět	 „křížové	 cesty“,	 tedy	 ven-
kovní	 zastavení,	 která	 připomínala	 putování	
poutníků	v	Jeruzalémě	po	místech	spojených		
s	Ježíšovou	obětí.

Proč máme na kříži  
po prababičce dole lebku? 

Origenes	zmiňuje	ústní	legendu,	že	název	pa-
horku,	kde	Ježíše	ukřižovali:	česky	Lebka	(la-
tinsky	 Kalvárie,	 hebrejsky	 Golgota)	 je	 odvo-

zený	od	místa	Adamova	hrobu,	kde	spočívala	
ve	skalní	štěrbině	 jeho	 lebka	a	byla	skropena	
Ježíšovou	 krví	 (taková	 jeskyňka	 byla	 objeve-
na	při	archeologickém	průzkumu	v	roce	1973		
na	východní	stěně	skály).

Proč je na kříži nápis inRi?

Pilát	odsoudil	Ježíše	na	smrt	za	to,	že	prohlá-
šením	se	za	Boha	zároveň	odmítá	podřízenost	
římskému	císaři	a	jako	rozsudek	nařídí	na	ta-
bulku	napsat	 latinsky	 „Iesus	Nazarenus	Rex	
Iudaeorum“	 a	 hebrejsky	 „Yeshua	 Hanotsri	
Wemelek	Hayehudim“,	což	je	stručné	obvině-
ní	„Ježíš	Nazaretský,	král	židů“.	První	písme-
na	 latinské	 věty	 tvoří	 INRI,	 které	 se	 používá	
dodnes.	 Ale	 akronym	 z	 hebrejské	 věty	 tvoří	
posvátné	Boží	jméno	JHVH	(židé	Svaté	Jméno	
nadarmo	nikdy	 nejen	 nevyslovili,	 ale	 ani	 ne-
napsali,	jen	dnes	se	bez	ostychu	používá	Jah-
veh	 či	 Jehovah),	 proto	 Pilát	 jejich	 pobouření	
odmítá	slovy:	„Co	jsem	napsal,	napsal	jsem.“

Proč má křesťanství  
za odznak mučící nástroj?

Od	 té	 chvíle,	 kdy	 Ježíš	 zemřel,	 proměnil	 se	
symbol	 lidského	neúspěchu	 (popravy	 vyhra-
zené	 pro	 římské	 otroky)	 v	 dokonalé	 sebeda-
rování.	Našim	předkům	pracujícím	otrockou	
dřinou	v	zemědělství	připomínal,	že	nesnesi-
telný	je	kříž	jenom	tehdy,	když	by	neměli	niko-
ho,	pro	koho	se	namáhat.

Apoštol	 Pavel	 v	 listu	 pro	 Filipany	 to	 popisu-
je:	 „Nikdo	 z	 vás	 ať	 nehledí	 jenom	 na	 vlastní	
prospěch,	 ale	 i	 na	 prospěch	 druhých.	 Mějte		
v	 sobě	 to	 smýšlení,	 jaké	 měl	 Kristus	 Ježíš:	
ačkoli	 má	 božskou	 přirozenost,	 nic	 nelpěl	
na	 tom,	 že	 je	 rovný	 Bohu,	 ale	 sám	 sebe	 se	
zřekl,	 vzal	 na	 sebe	 přirozenost	 služební-
ka	a	 stal	 se	 jedním	z	 lidí.	Byl	 jako	každý	 jiný	
člověk,	 ponížil	 se	 a	 byl	 poslušný	 až	 k	 smrti,	
a	 to	 k	 smrti	 na	 kříži.	 Proto	 ho	 také	Bůh	 po-
výšil	 a	 dal	mu	 Jméno	 nad	 každé	 jiné	 jméno,	
takže	 při	 Ježíšově	 jménu	 musí	 pokleknout	
každé	 koleno	 na	 nebi,	 na	 zemi	 i	 v	 podsvětí		
a	každý	jazyk	musí	k	slávě	Boha	Otce	vyznat:	
Ježíš	Kristus	je	Pán.“

kněz Marek Slatinský

Stále	 trvající	 omezení	 pohybu,	 cestování		
a	 setkávání	 nám	 dávají	 možnost	 objevovat	
zapomenuté	 krásy	 místa,	 kde	 žijeme.	 Vší-
mat	 si	 přehlížených	 míst	 nebo	 vzpomenout	
na	 zaniklé	 památky	 nám	 pomáhá	 pan	 Ol-
dřich	 Otáhal.	 Na	 starých	 fotografiích	 vy-
hledává	 zajímavá	 místa	 a	 zákoutí.	 Přesně	
zaznamená	 současný	 stav	 a	 se	 svými	 obje-

otevřete-li oči, spatříte okolo seBe řadu křížů.
pRoč tu s námi jsou?

vy	 se	 pak	 dělí	 skrze	 webové	 stránky	 města	
nebo	 sociální	 sítě.	 Zveřejňuje	 je	 k	 porovnání		
a	zavzpomínání.

Jedním	 z	 témat,	 které	 si	 vybral,	 jsou	 kříže		
ve	 Velkých	 Pavlovicích.	 Zaznamenané	 na	
fotografiích	má	 všechny.	V	 kronikách	 o	 nich	
vyhledal	 záznamy	 a	 veškeré	 dostupné	 infor-

mace	 sepsal.	 Kdo	 si	 vzpomínáte	 na	 nějakou	
souvislost	 s	 vystavěním	 kříže,	 komu	 předci	
prozradili	důvod	jeho	zbudování	nebo	příčinu	
zaniknutí,	 můžete	 přijít	 na	 informační	 cent-
rum,	vše	rádi	zaznamenají.

Když	 si	 uděláte	 malou	 procházku	 po	 které-
koliv	 české	 vesnici,	 potkáte	 spoustu	 křížů.	
Stojí	 tu	 staletí.	 Lidé	 je	 stavěly,	 aby	 ochraňo-
valy	 jejich	 domovy	 nebo	 úrodu	 na	 polích.	
Při	 válkách,	 nemocích,	 živelných	 pohro-
mách	 se	 lid	 nespoléhal	 vždy	 jen	 na	 pomoc	
vládců,	 panovníků	 nebo	 zákonodárců.		
Ve	své	křesťanské	víře	se	 lidé	obraceli	k	Boží	
pomoci.	 V	 dřívějších	 dobách	 bylo	 běžné,	
když	 lidé	 míjeli	 kříž,	 udělat	 znamení	 kří-
že.	 Dnes	 z	 projíždějícího	 auta	 kříž	 mnohdy		
ani	nezaznamenáme.

Právě	prožíváme	dobu	postní.	Vše,	co	se	týká	
této	doby	se	staví	a	opírá	o	znamení	kříže.	Tak	
jako	v	předchozích	 letech	by	otec	Marek	Sla-
tinský	rád	uskutečnil	s	farníky	pěší	i	cyklistic-
kou	 křížovou	 cestu	 po	 Velkých	 Pavlovicích.	
Sledujte	 aktuální	 informace	 a	 dle	 možností	
se	 můžete	 připojit	 k	 panu	 faráři.	 Ať	 po	 vzo-
ru	 našich	 předků	 skrze	 modlitbu	 a	 uctívání	
kříže	vyprosíme	 lepší	dny.	Vždyť	kříž	 je	zna-
mením	naděje,	že	 jsme	skrze	něj	byli	spaseni		
a	osvobozeni.

Součástí	 Velikonočních	 svátků	 je	 tradice	 hr-
kání,	 při	 níž	 se	 v	dřívějších	dobách	 zastavilo	
u	 každého	 kříže	 s	 modlitbou.	 Pan	 Stanislav	
Kostrhun	 zavzpomínal	 na	 své	 dětství,	 jak		
ve	Velkých	Pavlovicích	hrkával.	Služba	hrká-
ní	byla	výsadou	chlapců,	kteří	chodili	s	vlast-
ním	hrkačem.	Vedoucí	skupinky	byl	nejstarší		

V	roce	1905	dali	manželé	Petr	a	Anna	Šedovi	postavit	u	mostku	v	sadě	(Bálkova	ulička)		
kamenný	kříž	–	stál	500	Kč.	Ten	byl	splašenými	koňmi	povalen	a	rozbit	na	několik	částí.		
V	roce	1948	ho	nechal	Martin	Fůkal	nově	postavit	na	ulici	Hlavní	vedle	domu		
Kocmánků	č.	366.
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a	 nejšikovnější	 ministrant	 z	 nejvyššího	 roč-
níku	měšťanky.	Město	bylo	 rozděleno	na	dvě	
části.	Od	kostela	směrem	k	drůbežářským	zá-
vodům	chodila	první	skupina	a	druhá	směrem	
k	 cihelně,	 pak	 ulici	 Starohorskou	 a	 Ořecho-
vou.	Vedoucí	všechny	seřadil	podle	stáří,	zku-

šeností	a	zásluh	do	dvou	řad,	po	každé	straně	
ulice	šla	jedna.	Začínalo	se	ve	čtvrtek	v	poled-
ne	k	modlitbě	Anděl	Páně,	pak	se	šlo	večerní	
klekání.	 Hrkání	 nebylo	 vždy	 po	 stejné	 trase.	
Měnilo	se	tak,	aby	se	během	Velikonoc	prošlo	
alespoň	 jednou	 kolem	 každého	 domu	 a	 kaž-

dého	kříže.	V	pátek	se	hrkalo	ráno,	v	poledne,		
ve	 tři	 hodiny	 na	 ukřižování	 k	modlitbě	Otče	
náš	 a	 večerní	 klekání.	V	 sobotu	 se	 šlo	už	 jen	
ráno	 a	 končilo	 se	 až	 u	 křížku,	 který	 stával		
u	cesty	na	Bořetice	při	odbočce	na	Slunečnou.

Další	uctívání	křížů	bylo	součástí	prosebních	
dnů,	 které	 se	 konaly	 kolem	 svátku	 svatého	
Marka.	Ve	všední	den	v	sedm	hodin	ráno	byla	
sloužena	 mše	 svatá.	 Pak	 se	 šlo	 průvodem		
do	polí	s	prosbou	o	ochranu.	U	křížů	bylo	za-
stavení,	přečetlo	se	z	písma	svatého.	Po	celou	
cestu	byla	společná	modlitba.	Kněz	šel	s	kro-
penkou	 a	 pravidelně	 směrem	 do	 polí	 kropil	
svěcenou	 vodou.	 Žehnal	 polím	 a	 vyprošoval	
úrodu.	Procesí	se	konalo	natřikrát.	Jedna	ces-
ta	 byla	 směrem	 ostrovecká,	 druhá	 starohor-
ská	a	třetí	nadzahradská.

Modlitba	 kolemjdoucích,	 společná	 modlit-
ba	 křížové	 cesty,	 hrkajících	 dětí,	 nebo	 i	 pro-
sební	 procesí,	 to	 vše	 bývalo	 součástí	 tradic	
našich	 předků.	 Ať	 nejsou	 kříže	 u	 cest	 a	 roz-
cestí	pro	nás	jen	památky,	ale	i	symbolem,	že	
Ježíš	 je	 s	 námi	 v	 každé	 chvíli	 našeho	 života.	
Když	 kolem	 nich	 kráčíme,	 udělejme	 alespoň	
znamení	kříže,	nebo	pronesme	v	duchu	krát-	
kou	modlitbu.

Sepsala Stanislava Bílková 

za ochotné spolupráce s pány  
Oldřichem Otáhalem  

a Stanislavem Kostrhunem

Na	ulici	Zelnice	vedle	domu	č.	443	manželů	Jana	a	Marie	Cvanových	stával	dřevěný	kříž.		
Měl	obloukovou	střížku,	na	které	byl	kohout.	Neví	se,	kdo	kříž	zbudoval.	Kříž	je	zobrazen		
na	fotografii	pohřbu	zřejmě	pana	Františka	Hádlíka,	který	zahynul	při	železničním	neštěstí	
u	Šakvic.	Pozdější	osud	kříže	není	znám.	Není	ani	zaznamenán	v	novějších	mapách.

popadněte tužku a papíR
a vydejte se na lov „opisových štítků“

SPOLKY A KOnÍČKY

Opisové	štítky,	které	najdete	ve	Velkých	Pavlovicích	a	okolí.	Každý	štítek	má	i	své	číslo,	to	se	shoduje	s	číslem	Turistické	vizitky.
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Milí náruživí chodci, vycházkáři,  
turisté a hlavně sběratelé!
Také	patříte	stejně	jako	já	mezi	lidi,	co	si	rádi	
vyrazí	na	pěší	výšlap	do	přírody,	či	na	nějakou	
pěknou	 památku,	 rozhlednu,	 prostě	 nějaké	
zajímavé	 místo,	 které	 souhrnně	 nazýváme	
„turistickými	cíli“?	A	 také	rádi	něco	sbíráte?	
Nějaký	důkaz	o	návštěvě	–	vzpomínku	na	ono	
navštívené	místo?	A	také	vás	občas	zamrzí,	že	
řadu	 nejrůznějších	 upomínkových	 sběratel-
ských	předmětů	získáte	pouze	v	pokladnách,	
infocentrech	či	jiných	obchůdcích,	kde	se	mu-
síte	trefit	do	otevírací	doby?	O	to	horší,	pokud	
je	prodejní	místo	otevřeno	pouze	sezónně,	to	
třeba	v	zimě	nemáte	absolutně	žádnou	šanci.	

Navíc,	pokud	si	sběratelské	předměty	kupuje-
te,	časem	zjistíte,	že	máte	ve	své	sbírce	úcty-
hodné	 jmění	 a	 nezřídkakdy	 přijde	 napřetřas		
i	nerudovská	otázka	„Kam	s	nimi?“.	

Máte-li	chuť	začít	sbírat	něco	docela	nového,	
originálního,	 neokoukaného,	 zcela	 zdarma	
(nepočítáme-li	 nějaké	 drobné	 za	 obyčejnou	
tužku	 a	 papír	 či	 bloček)	 a	 jako	 vítaný	 bonus	
zajisté	 oceníte,	 že	 se	 nebudete	 vůbec	 muset	
ohlížet	na	den,	hodinu,	či	 roční	dobu,	máme	
pro	 vás	 super	 skvělý	 tip.	 Začněte	 se	 pídit		
po	„Opisových	štítcích“.

O	 co	 jde?	 Budu	 citovat	 z	 webových	 stránek	
„Turistického	 deníku“,	 které	 najdete	 na	 in-
ternetu	pod	adresou	https://cs.wander-book.
com/.	 „Opisový	 štítek“	 je	 novinkou	 právě	
této	 společnosti.	 Jsem	 přesvědčena,	 že	 val-
ná	 většina	 z	 vás	 velmi	 dobře	 zná	 současný	
fenomén	 turisticky	 náruživých	 sběratelů		
–	tedy	„Turistické	vizitky“.	Vizitky	jsou	jejich	
stěžejním	produktem.	

„Opisové štítky jsou malé plastové destičky, 
které lze překreslit pomocí grafitové tužky či 
běžné měkčí tužky do Turistického deníku nebo 
Alba Fotonálepek (anebo na jakýkoliv papír či 
do vlastního sešitku). Svým vzhledem imitují 
razítko, jejich umístění a náhled se zobrazuje 
v interaktivní mapě u detailu daného místa. 
Všechny jsou zobrazeny v mapě, kterou najdete 
na výše uvedeném webu. Jejich seznam si může-
te také stáhnout jako tabulku. Nyní jich po celé  
České republice můžete objevit už přes pět set!“

„Opisové	 štítky“	 naleznete	 i	 u	 nás,	 ve	 Vel-
kých	Pavlovicích.	A	máme	tu	hned	tři	motivy.	
První	 z	 nich	 je	 umístěn	 v	 turistickém	 areálu		

Nad	 Zahradami	 pod	 rozhlednou	 Slunečná,	
druhý	 u	 kaple	 sv.	 Urbana	 a	 třetí	 u	 Opilých	
sklepů.	Trošičku	škodolibě	vám	neprozradím,	
kde	je	konkrétně	najdete.	Vydejte	se	s	obyčej-
nou	tužkou	v	ruce	a	kouskem	papíru	v	kapse	
do	 terénu	 a	mějte	 oči	 na	 stopkách.	Určitě	 je		
brzy	spatříte!

Pokud	 štítkařské	 mánii	 propadnete,	 nemu-
síte	 pro	 další	 úlovky	 cestovat	 příliš	 daleko.		
Další	jsou	k	mání	třeba	u	starovičského	tanku,	
u	hustopečské	rozhledny	v	mandloňových	sa-
dech,	na	Pálavě,	v	Lednicko-valtickém	areálu,	
prostě	na	spoustě	dalších	míst.	Však	mrkně-	
te	do	mapy.

Možná	 vás	 zarazilo,	 že	 jste	 ve	 výčtu	 nejbliž-
ších	 štítkařských	 míst	 nezaznamenali	 roz-
hlednu	ve	Starovičkách.	Zde	se	jedná	o	jednu	
kuriozní	 zajímavost.	 Jak	 jste	 si	 určitě	 všimli,	
tato	 rozhledna	byla	nedávno	 z	 důvodu	hava-
rijního	 stavu	 stržena	 a	 na	 stejném	místě	 vy-	

rostla	 rozhledna	 úplně	 nová.	 Svým	 tvarem	
nyní	kopíruje	kostel	ve	Starovičkách.	Na	sta-
ré	rozhledně	byl	opisový	štítek,	na	němž	byla	
vyobrazena	 bývalá	 podoba	 této	 vyhlídkové	
stavby.	 Štítek	 zmizel	 i	 s	 rozhlednou,	 a	 tak	
předpokládáme,	 že	 se	na	nové	 rozhledně	 ča-
sem	 objeví	 i	 nový	 štítek	 se	 současnou	 podo-
bou.	A	proto,	kdo	si	obkreslil	štítek	starý,	má		
ve	 své	 sbírce	 štítkařského	 „Modrého	Mauri-
cia“.	Hm,	tak	to	budu	jednou	boháč!

Sama	 štítky	 sice	 nesbírám,	 ale	 rozhledna		
ve	Starovičkách	mě	 jako	 zaměstnance	Turis-
tického	 informačního	 centra	 přivedla	 na	 ná-
pad	realizovat	opisové	štítky	i	ve	Velkých	Pav-
lovicích.	Chtěla	jsem	svým	kolegyním	na	TIC	
ukázat,	 jak	 takový	 obkreslený	 štítek	 vypadá.	
Tak	 jsem	 se	 vydala	 na	 starovičskou	 rozhled-
nu	a	obkres	si	obstarala.	Tehdy	mě	ani	ve	snu		
nenapadlo,	jakou	vzácnost	jednou	budu	mít!

Karolína Bártová

„Tak co zase vymyslíme?“	 To	byla	první	 slova	
na	hasičské	zbrojnici,	po	rozsvícení	vánoční-
ho	stromečku	u	radnice	1.	prosince	loňského	
roku.	Při	pohledu	do	bedny	plné	LED	řetězů	
bylo	 rozhodnuto	 téměř	 hned.	 Nazdobíme		
Tatrovku	a	vyjedeme	s	ní	v	neděli	20.	prosin-
ce	do	ulic	města.	Ať	mají	 lidé	v	 této	neutěše-
né	 době,	 kdy	 pomalu	 nemohou	 vytáhnout	
ani	 paty	 z	 domu,	 radost	 a	 nějakou	 originál-	
ní	zábavu.

Sociální	sítě	se	však	začaly	plnit	fotografiemi	
hasičských	aut	s	navěšeným	vánočním	osvět-
lením,	 tak	 jsme	 se	 domluvili,	 že	 vše	 o	 týden	
uspíšíme,	ať	jsme	první,	no	ne!?

Zvažovali	 jsme,	 zda	 uděláme	 osvětlení	 de-	
centní	 anebo	 z	 hasičského	 auta	 uděláme	 ta-
kový	 novodobý	 alegorický	 vůz.	 Prvně	 jsme	
se	 pustili	 do	 decentní	 výzdoby,	 ale	 jak	 už	 to	
bývá...,	 když	 si	 chlapi	 hrají,	 neví,	 kdy	 skon-
čit.	A	 tak	se	přidávalo	a	vymýšlelo,	až	z	 toho	
vzniklo	 něco,	 z	 čeho	 jsme	 měli	 radost	 my	
hasiči,	 přihlížející	 děti	 a	 určitě	 i	 dospělí.		
Otázkou	je,	kdo	měl	to	radost	největší	;-).	

Petr Hasil,  
Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice

světélkující vánoční  
hasičská cisteRna RoZZářila oči

Hasičský	alegorický	vůz	s	vánoční		
výzdobou	nebrázdil	pouze	ulice	města,		
ale	vyrazil	si	také	pod	rozhlednu	Slunečná.

Pandemie	 koronaviru	 v	 roce	 2020	 měla	 vel-
ký	 vliv	 na	 různé	 statistiky.	 Čísla	 se	 vychylují		
i	ve	statistikách	hasičů.	Zaměříme-li	se	na	vel-
kopavlovickou	 jednotku	 sboru	 dobrovolných	
hasičů,	počet	výjezdů	v	roce	2020	byl	nejniž-
ší	za	posledních	deset	let.	A	možná	i	za	celou	
dobu	existence	jednotky	od	roku	2000.	

JSDH	Velké	Pavlovice	má	za	posledních	deset	

činnost doBRovolných hasičů v Roce 2020
let	 průměrně	 46	 zásahů	 za	 rok.	V	 roce	 2020	
však	 zasahovali	 velkopavlovičtí	 hasiči	 jen		
u	 28	 mimořádných	 událostí.	 Druhý	 nejnižší	
počet	 zásahů	 byl	 v	 roce	 2016	–	 to	 zasahova-	
li	35	krát.

V	 roce	 2020	 vyjížděli	 hasiči	 do	 devíti	 obcí.	
Ve	 Velkých	 Pavlovicích	 zasahovali	 18	 krát,	
v	 Bořeticích	 2	 krát,	 v	 Rakvicích	 2	 krát,		

v	Němčičkách,	Hustopečích,	Velkých	Bílovi-
cích,	Pouzdřanech,	ve	Starovičkách	a	v	Zaje-	
čí	jednou.	

Rozdělení	 výjezdů	 dle	 specifikace:	 Požáry:	
13;	 Technická	 pomoc:	 7;	 Ostatní	 pomoc:	 2;		
AED:	4;	Planý	poplach:	2

Rok	 2020	 nezačal	 pro	 velkopavlovické	 ha-
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Dne	14.	prosince	2020	využila	budovu	býva-
lého	 kina	 pro	 svůj	 trénink	 Kynologická	 zá-
chranná	 jednotka	 České	 republiky.	 Jedná	 se	
o	neziskovou	organizaci,	která	 se	 zabývá	vý-
cvikem	 a	 praktickým	 využitím	 záchranných	
psů.	 Je	 součástí	 Integrovaného	 záchranného	
systému	ČR	a	od	roku	2005	je	zaregistrována	
na	 Ministerstvu	 vnitra	 ČR.	 KZJ	 ČR	 dispo-
nuje	 atestovanými	psovody	pro	práci	 v	ploše		
a	sutině.

V případě pomoci při hledání pohřešované 
osoby se můžete obrátit na:

Regina Samlíková		603	929	833

Petra Gabrišová 	 606	102	306

danica Sekulová

siče	 moc	 pozitivně.	 Dne	 5.	 ledna	 zasahovali		
u	požáru	rodinného	domu	na	ulici	Ořechová.	
Leč	 se	 jednalo	 spíše	 o	 doutnající	 dřevo	 nebo	
jiný	 materiál,	 následky	 byly	 fatální.	 Majitel	
domu	nepřežil.	Dne	13.	ledna	vyjížděli	hasiči	
pomoci	 dlouholetému	 členovi	 sboru	Mirkovi	
Adámkovi,	kterému	doma	v	brzkých	ranních	
hodinách	 vypovídalo	 srdíčko.	 K	 oživení	 byl	
použit	AED,	podařilo	se	 jej	dostat	mezi	živé,	
bohužel	ne	na	dlouho.

Jeden	z	nejdelších	zásahů	v	roce	2020	byl	ten		
z	 Pouzdřan.	 K	 požáru	 autodílny,	 skladové	
haly,	 bylo	 vyjeto	 28.	 února	 ve	 20.38,	 domů	
se	 hasiči	 vrátili	 v	 00.41	 hodin.	 Na	místě	 za-
sahovalo	 sedm	 velkopavlovických	 hasičů.		
Celkem	 se	 u	 požáru	 vystřídalo	 dvacet	 hasič-
ských	sborů.	

Dvaadvacátý	 červen	 –	 to	 byl	 den,	 kdy	 naši	
hasiči	 zažili	 jeden	 z	 těch	 veselých	 zásahů.	
Dítě	 se	 samo	 zamklo	 v	 pokoji	 bytu	 u	 babič-
ky.	Dítě	poplakávalo,	ale	jinak	bylo	v	pohodě.	
Nedařilo	 se	mu	dát	 klíče	do	 zámku.	A	otočit	
klíčem?	 To	 už	 vůbec	 nešlo.	 Různými	 paklíči	
se	nedařilo	 dveře	 otevřít	 ani	 hasičům	z	Hus-
topečí	a	tak	došlo	na	geniální	nápad.	Odšrou-
bovat	práh	a	donutit	dítě,	aby	klíč	podstrčilo		
pod	 dveřmi.	 Podařilo	 se	 a	 radost	 dítěte	 byla	
neskutečná.	Poděkování	všem	bylo	roztomilé.

Červenec	 je	měsíc,	 kdy	 dochází	 k	 samovzní-
cení	 skládky	 v	 trati	 Hantály	 vlivem	 vyšších	
venkovních	 teplot	 (5.	7.	2017,	8.	7.	2019).	Ne	
jinak	 tomu	 bylo	 i	 v	 roce	 2020.	 Nejednalo	 se	
o	 náročný	 požár	 fyzicky,	 ale	 spíše	 časově.	

I	 když	 nakonec	 se	 z	 dohlížení	 na	 požářišti		
stalo	 krásné	 přátelské	 setkání	 u	 skládky		
s	výhledem	na	Pálavu	a	Velké	Pavlovice.	Dne	
5.	 července	 v	 1.45	 hodin	 vyjížděla	 jednotka	
velkopavlovických	 hasičů	 na	 místo	 zásahu,		
v	6.13	hod.	se	vrátila	na	základnu.

Poslední	 zmiňovaný	 zásah	 je	 ten	 z	 15.	 září.		
K	 požáru	 bytu	 v	 ulici	 Růžová	 ve	 Velkých	
Pavlovicích	 vyjížděli	 hasiči	 v	 5.21	 hodin.	 Již		
při	 jízdě	k	zásahu	bylo	pravděpodobné,	že	se	
v	 bytě	 nachází	 osoba.	 Nacházela,	 bohužel	
bez	 známek	 života.	 Velkopavlovičtí	 hasiči	
byli	 na	 místě	 události	 první,	 zahájili	 haše-
ní	z	okna	bytu	v	1NP	a	další	se	snažili	dostat		
do	 bytu	 vstupními	 dveřmi,	 samozřejmě	 rov-
něž	 kryti	 proudem	 vody.	 Jak	 bylo	 zmíněno,	
osobě	bohužel	nebylo	již	pomoci.	

Po	tomto	zásahu	se	začalo	debatovat	o	zakou-
pení	termokamery.	Zasahujícím	hasičům	po-
máhá	především	při	špatné	viditelnosti.	Tuto	
kameru	si	velkopavlovičtí	i	půjčují	na	testová-
ní	a	její	nákup	je	v	lednu	realizován.

V	roce	2020	nebylo	pro	 jednotku	pořizováno	
žádné	speciální	vybavení.	Byla	však	provede-
na	 rekonstrukce	domečku	–	klubovny.	Kom-
pletně	 byla	 opravena	 podlaha,	 včetně	 insta-
lace	 podlahového	 vytápění,	 byly	 provedeny	
nové	 rozvody	 elektrické	 energie,	 vyměněny	
okna	a	dveře.	Klubovna	byla	vybavena	novými	
svítidly	 a	 také	 kompletně	 novým	 nábytkem.	
Starý	zůstal	pouze	stůl	a	židle.

Petr Hasil,  
Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice

Požár	na	skládce	Hantály,	a.s.	byl	velmi	časově	náročnou	událostí.	Po	uhašení	ohně	bylo	nutné	doutnající	odpad	hlídat.		
(Foto:	Ing.	Martin	Buchta)

Ani	požár	nedokáže	našim	hasičům	–	věčným	optimistům	–	spálit	úsměv	z	rozzářené	tváře!

Ukázka	kynologického	tréninku		
v	dnes	již	neexistující	budově		
velkopavlovického	kina.

kynoloGická  
ZáchRanná  
jednotka  
tRénovala v kině
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Dva	 týdny	 před	 akcí	 jsme	 si	 na	 náčelnictvu	
kmene	vytvořili	přesný	plán.	Týden	před	akcí	
si	 rozhodčí	 ve	 dvou	malých	 skupinkách	 pro-
šli	 trasu	 závodu.	 A	 pak	 už	 následovali	 SMS	
zpráva	 všem	mladším	Vlkům.	A	 taky	 zpětná	
reakce	 z	 náčelnictva	 s	 udáním	 času	 a	 místa		
startu	závodu.

Na	start	byly	volány	dvou	až	tříčlenné	hlídky	
(sourozenci,	 rodiče	 s	 dětmi,	 nebo	 blízcí	 ka-
marádi)	v	 různý	čas.	Díky	 tomu	se	na	 startu	
a	 většinou	 ani	 na	 trase	 hlídky	 nesetkávali.	
Toto	 bylo	 nezbytné	 opatření	 z	 důvodů	 plat-	
né	karantény.

Co	 nás	 velmi	 příjemně	 překvapilo,	 byla	 té-

měř	 stoprocentní	 účast.	 Navíc	 obohacená	
o	 hrst	 úplně	 nových	 dětí.	 Někteří	 rodičové	
se	 dokonce	 ujali	 role	 průvodců	 a	 vycházky	
kolem	dávno	 zaniklého	 jezera	 se	 sami	 aktiv-	
ně	zúčastnili.

Na	startu	v	parčíku	před	cukrárnou	Jana	ob-
držel	 každý	 účastník	 svůj	 Hrací	 list,	 na	 kte-
rém	 byla	 vytištěna	 mapa	 severozápadního	
okolí	Velkých	Pavlovic	a	 trasa	závodu	včetně	
vyznačených	 kontrolních	 stanovišť.	 Hlídky	
byly	na	start	zvány	ve	dvaceti	minutových	in-
tervalech.	 Hráči	 byli	 poučeni	 o	 bezpečnosti	
na	cestě,	o	kontaktu	na	spojku	a	zdravotníka	
a	pak	už	vyrazili	spletí	uliček	na	Zelnice	a	dál		
na	západ	za	Pavlovice.

Hned	první	stanoviště	prověřilo	jejich	znalos-
ti	 mapových	 značek.	 Kaplička,	 cyklostezka,	
rozhledna,	 boží	 muka,	 polní	 cesta	 byly	 sou-
těžní	 značky	 a	 kupodivu	 daly	 někomu	 doce-	
la	zabrat.

Dál	cesta	vedla	po	cyklostezce	přes	Nové	hor-
ky.	Tady	u	malebné	kapličky	 s	odpočívadlem	
čekal	druhý	úkol	–	šifra.	Až	na	výjimky	stačily	
hráčům	 čtyři	minuty	 na	 její	 rozluštění.	 Roz-
lousknete	ten	oříšek	taky?

ELÍSI ŘPANE LEJE JUŽ RDUK LVA KLVÍ 
VIŽNE LEJ.

A	hned	 zase	 dál	 na	 cestu	 až	 ke	 Starovičkám		
k	 pardonovému	 sloupu	 a	 malé	 pokusné	 vi-
ničce	s	krásnou	ukázkou	různých	druhů	řezu	
révy	vinné.	Tady	na	stole,	v	plastu	zalisovány,	
čekaly	obrázky	s	listy	pěti	druhů	stromů.	Kaš-
tan,	lípa,	akát,	hloh	a	javor.	Pro	někoho	záleži-
tost	jednoduchá,	pro	někoho	ne.

Hurá	 do	 kopce,	 k	 nedaleké,	 nově	 zbudova-
né	 rozhledně.	 Tady	 čeká	 další	 stanoviště		
a	zkouška	zručnosti.	Úkolem	malých	cestova-
telů	bylo	uvázat	pět	uzlů:	ambulantní	spojku,	
lodní	 uzel,	 dračí	 smyčku,	 rybářskou	 spojku		
a	zkracovačku.

Dál	 už	 cesta	 nebyla	 tak	 jednoduchá.	 Vedla	
mezi	 vinicemi,	 notný	 kus	 mimo	 cesty.	 Na-
konec	 poutníci	 dorazili	 k	 mladému	 sadu		
na	úbočí	strmé	stráně.	Ideální	místo	pro	další	
stanoviště.	 Lukostřelbu.	 Pět	 šípů	 pro	 roze-
hřátí	 a	 rozcvičení	 a	 pak	pět	 šípů	 soutěžních.		
Střelbu	zvládli	všichni.

Následoval	 výstup	 na	 temeno	 Novosádů.		
A	tady	už	čeká	poslední	úkol	(otázka	z	histo-
rie	kmene	Vlků)	a	taky	teplo	ohně,	horký	čaj,	
špekáčky	 k	 opékání	 a	 také	 setkání	 s	 živými	
vlky	 (těmi	 čtyřnohými)	 a	 jedním	 chlupa-	
tým	oslíkem.

Závod	se	vydařil.	Skvělá	procházka	zimní	kra-
jinou	se	líbila	natolik,	že	plánujeme	její	pohy-
bově	aktivnější	podobu	i	na	letošní	jaro.

Medvěd, Kmen Vlků
Děti	kmene	Vlků	na	zimní	hlídce.	Není	nad	to	smysluplně	trávit	volný	čas	na	čerstvém		
vzduchu.	Co	na	tom,	že	trochu	vymrzneme?	Doma	to	teplý	čaj	s	medem	spraví!

Zimní Závod hlídek vlků v okolí velkých pavlovic
Sobota 16. ledna 2021
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OHLÉdnUTÍ ZA MinULOSTÍ

Dnešní	 složitá	 situace	 kromě	 jiného	 nepro-
spívá	 ani	 mládežnickým	 organizacím.	 I	 náš	
kmen	Vlků	musel	podstatně	omezit	svoji	čin-
nost.	 Schválně	 píšu	 omezit,	 nikoliv	 ukončit.	
Stejně	 jako	 ve	 škole	 naše	 aktivity	 a	 kontakt		
s	dětmi	probíhá	on-line.

A	co	 tedy	dělají	Vlci	poté,	co	přijeli	ze	své	už		
31.	 letní	 expedice?	 Podzimní	 situace	 nám	
dovolila	 uskutečnit	 ještě	 šest	 pravidelných	
schůzek	v	klubovně	na	Ekocentru	Trkmanka.	
A	 také	 jednu	víkendovou	akci	na	Apollonově	
chrámu	u	Lednice.	Zde	 jsme	pomohli	 s	úkli-
dem	 po	 turistické	 sezóně,	 učili	 jsme	 se	 po-
znávat	rostliny	a	zvířata	na	procházce	kolem	
Mlýnského	 rybníka,	 proběhl	 zde	 i	 kmenový	
Polívkafest	 (soutěž	 mezi	 čtyřmi	 družstvy		
o	 uvaření	 nejlepší	 polévky	na	 otevřeném	oh-
ništi).	 Také	 jsme	 hráli	 několik	 her,	 stříleli		
z	 luku	a	večer	při	kytarách	a	za	zpěvu	našich	
oblíbených	písní	seděli	u	ohně.

Poté	 se	 situace	 opět	 změnila	 k	 horšímu		
a	my	jsme	začali	uvažovat	o	tom,	jakým	způ-
sobem	 dále	 „fungovat“	 a	 hlavně	 neztratit	
kontakt	 s	 našimi	 dětskými	 členy.	 A	 tak	 se		
v	říjnu	sešlo	v	úzkém	kruhu	náčelnictvo	kme-
ne.	 Zde	 bylo	 rozhodnuto,	 že	 začneme	 opět	

Z činnosti woodcRafteRského kmene vlků
vydávat	 a	 distribuovat,	 tentokrát	 v	 elektro-
nické	 formě,	 náš	 oblíbený	 časopis	 Vlčovník.	
Od	slov	nebylo	daleko	k	 činům,	a	 tak	během	
týdne	 vyšlo	 první	 číslo	 obnoveného	 Vlčov-
níku	 a	 do	 dnešního	 dne	 dalších	 jedenáct	 čí-
sel.	 Obsahem	 našeho	 časopisu	 jsou	 články		
a	 úkoly	 pro	 děti,	 které	 jsou	 z	 části	 totožné	 s	
plánovaným	 programem	 schůzek,	 jež	 se	 ne-
můžou	konat.	

Jedná	 se	 o	 určování	 přírodnin,	 vázání	 a	 po-
znávání	 uzlů,	 mapové	 značky,	 základy	 he-
raldiky,	 šifrované	 vzkazy,	 vaření	 na	 ohni	 aj.		
Na	základě	splnění	těchto	úkolů	dostávají	děti	
body	do	celoročního	hodnocení,	výsledky	jsou	
pravidelně	zveřejňovány	taktéž	ve	Vlčovníku.	
Náplní	 časopisu	 jsou	 také	 články	 o	 historii	
kmene,	 rébusy,	 křížovky,	 informace	 z	 pra-
videlných	 schůzek	 náčelnictva	 a	 plány	 akcí		
po	rozvolnění	opatření.	Vše	je	doplněno	sou-
časnými	i	historickými	fotkami.	

Vlčovník	 se	 postupně	 stal	 čtením	 pro	 celou	
rodinu.	Děti	i	dospělí	členové	kmene	se	zapo-
jili	 svými	 příspěvky	 do	 práce	 redakční	 rady.	
Kdo	 si	 chce	 prohlédnout	 náš	 kmenový	 časo-
pis,	 může	 na	 Facebooku	 zavítat	 na	 stránku		
Kmen	Vlků.

Vydávání	 časopisu	 však	 není	 jedinou	 akti-
vitou.	 Je	 pouze	 návodem	 na	 rozvoj	 jednot-
livých	 členů	 a	 na	 práci	 ve	 prospěch	 kmene.	
Takže	 děti	 i	 dospělí	 si	 nadále	 plní	Orlí	 pera,	
zdokonalují	 se	 v	 již	 získaných	 dovednostech		
a	připravují	se	na	restart	naší	obvyklé	činnos-
ti.	Občas	od	nich	dostaneme	 i	 jejich	výtvory,	
třeba	jimi	upečené	buchty.	

Nezahálí	však	ani	dospělí	členové,	kromě	plá-
nování	 budoucích	 akcí,	 se	 pracuje	 i	 na	 dopl-
nění	 potřebného	materiálu,	 v	 současné	 době	
nám	 vybraná	 firma	 dokončuje	 šití	 čtyř	 kusů	
stanů	typu	Zubřík,	kterým	vyřešíme	ubytová-
ní	na	táboře	a	na	víkendových	akcí.	

V	 omezených	 skupinkách	 se	 i	my	 učíme	 no-	
vým	 dovednostem,	 které	 později	 budeme	
předávat	 dětem.	 Jedná	 se	 např.	 o	 výrobu	
domácích	 klobásků,	 uzeného	 masa,	 různé	
rukodělné	 práce	 z	 kůže,	 dřeva	 apod.	 To	 vše	
pak	využijeme	na	 letní	expedici	a	o	víkendo-	
vých	akcích.

Medvěd, Kmen Vlků

Rok	1891	se	zapsal	tučným	a	nesmazatelným	
způsobem	do	dějin	Velkých	Pavlovic.	Našemu	
městu	byl	dne	4.	dubna	udělen	nejvyšším	roz-
hodnutím	císaře	Františka	Josefa	I.	dekretem	
nový	 znak,	 při	 příležitosti	 povýšení	 z	 obce		
na	městys.

V	 letošním	 roce	 tak	 tato	 podoba	 znaku,	 kte-
rá	 se	 beze	 změny	 zachovala	 až	 do	 dneška,	
oslaví	 130	 let.	 Na	 tomto	místě	 je	 nutno	 při-
pomenout	další	významný	letopočet,	a	to	rok	
1967,	 kdy	 se	 staly	 Velké	 Pavlovice	 městem.	
Ani	 tento	krok	nebyl	důvodem	stávající	 znak		
jakkoliv	měnit.

Co se o velkopavlovickém znaku dočítáme  
v knize MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE  
z roku 2002?
•	Písemná	 listina	 o	 povýšení	 byla	 vydána	 až	
8.	února	1894	(téměř	za	tři	roky!),	ale	za	da-
tum	udělení	erbu	musíme	považovat	datum	
Nejvyššího	 rozhodnutí.	 Snad	 právě	 doba	
mezi	vydáním	Nejvyššího	rozhodnutí	a	mezi	
vydáním	 listiny	 vedla	k	 tomu,	 že	 se	 letopo-
čet	 (1891)	 dostal	 do	 oficiálního	 ztvárnění		
erbu,	což	je	velmi	neobvyklé.

•	Z	originálu	znaku	je	patrné,	že	malířem	mi-
niatury	byl	vídeňský	malíř	Carl	Boes	mladší.	

Znak města velké pavlovice je s námi už 130 let
Je	 jedním	 z	 malířů,	 kteří	 v	 té	 době	 zdobili		
císařské	 erbovní	 listiny	 a	 nobilitace	 urče-
né	 jak	 pro	 fyzické	 osoby,	 tak	 i	 pro	 města.	
Německý	 text	 v	 erbovní	 listině	 ukazuje	
na	 drobné	 terminologické	 neobratnosti,		
s	nimiž	se	setkáváme	v	listinách	z	té	doby	po-
měrně	často.

•	Znak	 je	podélně	rozdělen	na	dvě	části	a	má	
dle	 jistých	 názorů	 plynoucích	 z	 literárních	
pramenů	 stylizovat	 znamení	 dvou	 středo-
věkých	vrchností.	Nutno	však	zdůraznit,	že	
význam	prvků	na	znaku	není	nikde	důvěry-
hodně	vysvětlen.

Znak	města	Velké	Pavlovice.
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liteRát joseF Blažek – pavlovický 
By letos v lednu oslavil 150 let
Seznamte se s nejvýznamnějším rodákem našeho města

Dne	 30.	 ledna	 2021	 uplynulo	 dlouhých		
150	let	od	okamžiku,	kdy	se	ve	Velkých	Pavlo-
vicích	narodil	jako	první	syn	Václava	a	Marie	
Blažkových	 chlapec	 jménem	 Josef Blažek	
–	 budoucí	 významný	 spisovatel	 –	 moravský	
lidový	 povídkář,	 romanopisec,	 překladatel		
a	 kněz.	 Nejčastěji	 tvořil	 pod	 jménem		
rozšířeným	 o	 přízvisko	 „Pavlovický“	 pou-
kazující	 na	 lásku	 a	 vřelý	 vztah	 ke	 svému	 ro-
dišti.	 Používal	 také	 pseudonym	 „Giuseppe“		
nebo	přezdívku	„Čepáček“.	

Že	 tohoto	 muže	 neznáte?	 Nebo	 jen	 matně	
pátráte	v	paměti,	že	jste	snad	o	něm	už	někdy	
slyšeli	 nebo	 četli	 a	 nemůžete	 rozvzpome-	
nout?	Nabízím	Vám	tedy	jedinečnou	možnost	
se	s	tímto	obdivuhodným	mužem	seznámit.

Hned	v	úvodu	tohoto	příspěvku	bych	chtěla	za	

nesmírně	cenné	informace,	studijní	materiál,	
fotografie,	 osobní	 konzultaci,	 ale	 především	
za	ochotu	a	drahocenný	čas,	poděkovat	panu	
Jiřímu Čalkovskému,	 kronikáři	 obce	Podolí	
u	 Brna	 a	 také	 panu	 Ing. Vítězslavu Eliášo-
vi,	 starostovi	 výše	 zmíněné	 obce,	 který	 mě		
na	 pana	 Čalkovského	 odkázal.	 Děkuji	 Vám	
oběma,	upřímně	a	srdečně!

A teď, ponořme se  
do dávné historie… 
Pan	Josef Blažek – Pavlovický	se	narodil	dne	
30.	ledna	1871	ve	Velkých	Pavlovicích	v	domě	
č.	p.	172,	Hlavní	42.	Byl	prvním	synem	man-
želů	Václava	 a	Marie	Blažkových.	Zde	prožil	
své	 krásné	 a	 inspirativní	 dětství	 a	 navště-	
voval	zde	také	obecnou	školu.	

Po	 jejím	 ukončení,	 ve	 věku	 12	 let,	 začal		
od	 roku	 1883	 studovat	 na	 českém	gymnáziu	
v	Brně,	 studia	ukončil	 v	 roce	1891.	Zde	 také		Pan	Josef	Blažek	Pavlovický	–	slavný	

spisovatel,	překladatel,	autor	divadelních	
her,	kněz	a	především,	jak	ho	označovali	
lidé,	kteří	ho	znali	„lidumil“.

Heraldikové symboly znázorněné na znaku 
vykládají takto:
•	Levá polovina	–	obsahuje	vznášející	se	stří-
brný	zavinutý	šíp	na	modrém	štítě,	který	má	
upomínat	pány	z	Kravař.

•	Pravá polovina	–	obsahuje	čtyři	šikmé	pru-
hy,	od	horní	části	se	střídají	červené	pruhy	se	
zlatými.	 Mají	 symbolizovat	 poněkud	 volně	
upravený	znak	pánů	z	Cimburka.

Tyto	 dva	 rody	 byly	 od	 roku	 1368	 až	 do	 roku	
1436	 majiteli	 Pavlovic	 a	 zanechaly	 památku	
po	své	moci	ve	znacích	řady	moravských	měst.	
Znak	 je	ozdoben	zlatou	arabeskou	a	 letopoč-
tem	1891.

Je	 až	 kupodivu,	 že	 ve	 znaku	 nebyly	 použi-
ty	hrozny	 révy	vinné,	 jak	by	se	dalo	v	oblasti	
vinorodé	 Moravy	 logicky	 očekávat.	 Zřejmě	
snad	 právě	 proto	 byl	 hrozen	 vyhodnocen	
jako	 málo	 odlišující	 od	 jiných	 komunálních		
znamení	(spousta	měst	a	obcí	hrozen	ve	svém	
znaku	 již	 dávno	 použila	 a	 dodnes	 používá),	
a	 proto	 byl	 zaměněn	 za	 symboly,	 které	 vy-	
povídají	o	historii	obce.

Tento	 historismus	 je	 příznačný	 pro	 dobu		
19.	 století,	 bohužel	 dnes	 nedokážeme	 říci,	
kdo	 byl	 ideovým	 tvůrcem	 takto	 sestavené-
ho	 znaku.	 Musíme	 ovšem	 konstatovat,	 že	
znak	 pánů	 z	 Kravař	 je	 zde	 podán	 poněkud	
zkresleně	 a	 i	 erb	 Cimburků	 je	 možno	 vidět	

ve	 velkopavlovickém	 erbu	 jen	 s	 velkou	 fan-
tazií.	 Ovšem	 s	 podobnými	 nepřesnostmi	 se		
v	heraldické	tvorbě	2.	poloviny	19.	století	se-
tkáváme	poměrně	často.
•	Při	povýšení	na	město	v	roce	1967	už	nic	ne-
bylo	měněno.	Znak	zůstal	 totožný	do	dneš-
ních	dnů.

Zdroj informací: Kniha MĚSTO VeLKÉ 
PAVLOVice, rok vydání 2002, autor výkladu 
znaku Tomáš Krejčík

Vysvětlivky: nobilitace – udělování šlechtických 
titulů; heraldika – nauka o erbech a znacích

Karolína Bártová

po	maturitě	vstoupil	do	kněžského	semináře,	
aby	tak	splnil	slib	svého	otce,	daný	za	uzdra-
vení	 z	 těžké	 nemoci.	 Brněnským	 biskupem	
Františkem	 Saleským	 Bauerem	 byl	 28.	 čer-
vence	1895	vysvěcen	na	kněze.	

Po	 vysvěcení	 nastoupil	 jako	 zámecký	 kap-
lan	 ve	 Žďáru	 nad	 Sázavou,	 odkud	 koncem	
roku	 1898	 přešel	 do	 Třebíče.	 V	 letech	 1900	
až	 1901	 vykonával	 duchovenskou	 službu	
v	 Horním	 Újezdě,	 od	 roku	 1901	 do	 března	
1911	 ve	Šlapanicích.	Odtud	přešel	 do	Podolí		
u	Brna	jako	správce	fary,	později	jako	koope-
rátor	expositus.

Za	 dobu	 svého	 kněžského	 působení	 obdržel	
tři	 církevní	 vyznamenání,	 pochvalné	 uznání	
(1908),	synodálky	(1914)	a	titul	konzistorního	
rady	(1929).

Josefa	Blažka	po	celý	život	provázely	tři	záliby	
–	velmi	rád	cestoval	(díky	své	návštěvě	„Věč-
ného	města“	Říma	se	začal	učit	svou	milova-

Jednoznačným	dokladem	o	tom,	že	měli	občané	Podolí	pana	faráře	Blažka	skutečně	rádi,		
je	tato	kartička	s	blahopřáním	ke	svátku.
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nou	italštinu,	dále	navštívil	Turecko,	Francii,	
Velkou	Británii,	Palestinu,	Belgii,	Holandsko,	
Polsko	 a	 země	 Balkánu),	 byl	 vášnivým	 čte-
nářem	a	pilným	spisovatelem.	Svoje	 literární	
nadání	uplatňoval	při	psaní	románů,	povídek	
a	 článků.	 Věnoval	 se	 i	 žurnalistice,	 aktivně	
přispíval	 do	 časopisů	 Obrana,	 Budoucnost,	
Selské	hlasy	a	Den.

Díky	cestovatelské	vášni	a	zkušenostem	v	ci-
zích	zemích	získal	J.	B.	Pavlovický	neobyčej-
ný	 rozhled.	 Ke	 svým	 cestám	 se	 často	 vracel	
v	 hodinách	náboženství	 a	 při	 kázáních.	Děti	
ve	škole,	ale	 i	dospělí,	se	tak	měli	 jedinečnou	
příležitost	 dovědět	 o	 místech,	 kam	 se	 nikdy	
neměli	možnost	podívat	a	o	některých	z	nich	
neměli	ani	povědomost,	že	vůbec	existují.

Většina	 literárních	 děl	 spisovatele	 J.	 B.	 Pav-
lovického	je	poznamenaná	poctivostí	a	nená-
ročností,	 která	 panovala	 za	 jeho	mladých	 let	
ve	 Velkých	 Pavlovicích.	 Byl	 rozeným	 vypra-
věčem,	 jeho	 sloh	 byl	 živý,	 lehký	 a	 plastický,	
zrovna	 tak	 jako	postavy	 jeho	knih.	Do	svých	
příběhů	dokázal	umně	skrýt	poučné	a	výchov-
né	myšlenky,	 jež	měly	působit	na	osobnostní	
rozvoj	 čtenáře.	Dařily	 se	mu	zvláště	obrázky	
z	 lidového	 života	 se	 zachycením	 svérázných	
venkovských	 povah,	 z	 nichž	 vyplývá	 Pavlo-
vického	láska	k	prostým	lidem.	Stejně	tak	do-
kázal	vykreslit	přírodu.	Jeho	čtenářské	publi-
kum	 se	 neustále	 rozšiřovalo.	Kromě	 námětů	
zasílaných	 čtenáři	 se	 inspiroval	 vzpomínka-
mi	z	dětství	prožitém	ve	Velkých	Pavlovicích		
a	lidmi,	které	denně	potkával.	Některé	povíd-
ky	(Kópili	si	moche,	Živé	sen…)	psal	dokonce	
v	 nářečí,	 ačkoli	 se	 mezi	 svými	 spoluobčany	
snažil	 propagovat	 spisovný	 jazyk.	 Jeho	 lite-
rární	odkaz	je	obdivuhodně	početný.

Jedním	z	úkolů	každého	kněze	 je	proniknout	
mezi	 místní	 věřící	 a	 pokud	 možno	 i	 nevěří-
cí,	žít	s	nimi	 jejich	každodenní	život	a	stát	se	
tak	 přirozenou	 autoritou.	 To	 se	 J.	 B.	 Pavlo-
vickému	podařilo	 splnit	 beze	 zbytku.	 Stal	 se	
členem	mnoha	místních	 sdružení	 a	 se	 všemi	
se	 snažil	 spolupracovat.	S	myslivci	 chodil	na	

čekanou	 i	 na	 hon,	 vstoupil	 do	 Spolku	 dob-
rovolných	 hasičů	 a	 dobře	 vycházel	 i	 s	 členy	
Sokola.	 Věnoval	 se	 pracím	 zahrádkářským	
i	 včelařským.	 Byl	 zván	 na	 všechny	 svatby		
a	 slavnosti,	 aby	 přítomné	 pobavil	 svým	 hu-
morem.	 Zároveň	 dokázal	 naslouchat	 a	 pro	
každého	měl	 vždy	 dobré	 slovo.	 Podolští	 se	 o	
něm	 bavili	 jako	 o	 „lidumilovi“,	 stal	 se	 váže-
ným	občanem	pro	věřící	i	nevěřící.	Obyvatelé	
Velkých	Pavlovic	na	svého	rodáka	často	vzpo-
mínali	a	v	Podolí	jej	rádi	navštěvovali.	Perlič-
kou	je,	že	se	J.	B.	Pavlovický	dokonce	zasloužil		
i	o	rozvoj	obce	na	poli	dopravy.	Zasadil	se	to-
tiž	 o	 založení	 autobusového	 spojení	 do	 této		
malé	vesničky.

Páter	 Josef	 Blažek	 používal	 ve	 svém	 životě	
několik	 pseudonymů.	 Jak	 bylo	 již	 zmíněno,	
zahořel	 celoživotní	 vášní	 pro	 Itálii.	 Tato	 lás-
ka	 jej	podnítila	k	osvojení	 si	 italského	 jazyka	
na	profesionální	úrovni.	Díky	pilnému	studiu	
se	 postupem	 času	 stal	 uznávaným	překlada-
telem.	 Jako	 vyjádření	 pozitivního	 vztahu	 ke	
svému	milovanému	 jazyku	přijal	pseudonym	
„P.	 Giuseppe“	 (páter	 Josef).	 Druhý	 pseudo-
nym	 „Pavlovický“	 převzal	 po	 svém	 rodišti,	
na	 které	 nikdy	 nezapomněl	 a	 měl	 ho	 spolu		
s	nekonečným	množstvím	překrásných	vzpo-
mínek	hluboce	uložen	v	srdci.	Mnozí	laikové	i	
kněží	ho	nazývali	„Čepáček“,	podle	románo-
vého	hrdiny	z	jeho	trilogie	Páteční	dítě.

Za	 svého	 působení	 ve	 Šlapanicích	 podnítil		
v	roce	1907	zrod	souboru	Sdružení	venkovské	
omladiny,	který	potom	vedl.	Tento	dramatický	
soubor	se	věnoval	sborovému	zpěvu,	divadlu	
a	 osvětové	 činnosti	 mezi	 svými	 vrstevníky.	
Jako	 zázemí	 pro	 své	 aktivity	 si	 Omladina	
vybrala	 Radnici,	 obecní	 hostinec	 ve	 Šlapa-
nicích.	Možná	 právě	 toto	 období	 ho	 inspiro-
valo	 k	 tomu,	 aby	 později	 napsal	 pět	 divadel-	
ních	her.

I	jako	spisovatel	byl	velmi	plodný.	Je	autorem	
29	románů	a	povídkových	sbírek,	z	nichž	ně-
které	 vyšly	 i	 v	 několika	 vydáních.	 Snad	 jen	
jako	 zajímavost	 a	 pro	 představu	 o	 rozsahu	

jeho	 literární	 činnosti	 poznamenáváme,	 že	
toto	 dílo	 bylo,	 bez	 dalších	 opakovaných	 vy-
dání,	 vytištěno	 na	 8.179	 knižních	 stranách.	
Svým	literárním	dílem	se	J.	B.	Pavlovický	za-
psal	do	širšího	kulturního	společenství.

Soupis titulů autora Josefa Blažka  
Pavlovického je následující:

Povídkové sbírky
•	Hlavní	hříchy	v	kukátku,	1910
•	Potulky	životem,	1910
•	Jarní	stíny	a	jiné	povídky,	1911
•	Páté	přes	deváté:	hrst	povídek,	1911
•	Z	potulek	vlastí	i	cizinou,	1912
•	Cizí	koření,	1913
•	Povídky,	1918
•	Mouchy	a	mušky,	1919
•	Hříbky,	šípky	a	různé	klípky,	1927
•	Svatební	Benátky	s	bengálem,	2008

Romány
•	Páteční	dítě,	1.	a	2.	díl,	1913
•	Páteční	dítě,	1.	a	2.	díl,	1923
•	Páteční	dítě,	Čepáček	na	ševcovině,	3.	díl,	
1921

•	Páteční	dítě,	1.	a	2.	díl,	1923
•	Čepáček	v	Londýně,	1923
•	Čepáček	v	Paříži,	1926
•	Čepáček	Robinsonem,	1931
•	Páteční	dítě	(Pod	otcovskou	komendou),	
1931

•	Čepáček	pantátou	hajným,	1.	a	2.	díl,	1935
•	Peníze	a	láska,	1.	a	2.	díl,	rukopis

Sociální romány
•	Otčenáš:	Povídka,	1922	nebo	1923
•	Satanáš:	Román,	1922
•	Ošklivá	Pepinka,	1923
•	Primabalerina,	1923
•	Slepá	ze	Slavic,	1.	a	2.	díl,	1923
•	U	Kunických:	Nudná	historie	půllánu	v	
Couralově,	1926

Humorné knihy
•	Z	notýsku	Pepíčka	Darebného,	1923
•	Z	notýsku	Pepíka	Darebného,	1923
•	Nezvedenci,	1.	a	2.	řada,	1923	–	1926
•	Babička	Mirka,	1939	–	1942

divadelní hry
•	Pýcha	předchází	pád:	Obrázky	ze	života		
ve	3	jednáních,	1923

•	Macíček	na	kastrole:	žert	o	jednom		
jednání,	1925

•	Matčino	utrpení:	drama	o	třech	jednáních:	
ženské	úlohy,	1925

•	Perníková	chaloupka:	Pohádka		
o	4	jednáních,	1925

•	Americká	nadílka	sv.	Mikuláše,	1928
Společná	fotografie	dětí	z	prvního	svého	přijímání	s	páterem	Blažkem	v	Podolí	u	Brna.
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Velmi	 významný	 byl	 vliv	 J.	 B.	 Pavlovického	
v	 obci	 Podolí	 u	Brna,	 kde	 se	 zasloužil	 o	 kul-
tivování	 hovorového	 jazyka.	 V	 této	 obci,	 na-
cházející	v	okrese	Brno	–	Venkov,	na	východ	
od	 Brna	 a	 na	 sever	 od	 Šlapanic,	 se	 stal	 prv-
ním	 duchovním	 správcem	 podolské	 farnosti		
a	na	tomto	místě	pak	strávil	 takřka	třicet	 let.	
Na	 tehdy	 nově	 postavenou	 faru	 v	 Podolí	 na-
stoupil	1.	března	1911	a	působil	zde	až	do	své	
smrti	v	roce	1940.	Pochován	byl	na	podolském	
hřbitově	ve	věku	nedožitých	70	let.	Přesné	da-
tum	 úmrtí	 je	 30.	 listopadu	 1940.	Udržovaný	
hrob	je	možné	poctít	svou	návštěvou	dodnes.

Při	 spolku	Orel	 založil	 knihovnu,	 která	 spo-
lu	 s	 knihovnami	 dalších	 spolků	 působících	
v	 obci	 významně	 posílila	 přijímání	 spisov-
ného	 jazyka	 na	 úkor	 dosavadního	 horácké-	
ho	nářečí.

S	 působením	 faráře	 Josefa	 Blažka	 se	 setkali	
občané	 i	 ve	 věcech	 veskrze	 světských.	 Dne		
27.	června	1915	byl	na	schůzi	obecního	výbo-
ru	zvolen	jedním	ze	zastupitelů	a	to	do	funkce	
sekretáře	 předsedajícímu	 Romualdu	 Drlí-
kovi.	Nahradil	 tak	 řídícího	učitele	Aloise	Va-
šíčka,	který	byl	v	té	době	povolán	do	armády.		
Na	tomto	místě	se	osvědčil	a	zůstal	tak	členem	
zastupitelstva	i	po	jeho	návratu.

Po	smrti	faráře	Josefa	Blažka	vyšlo	v	denním	
tisku	několik	nekrologů.	V	jednom	z	nich	bylo	
těmito	slovy	zachyceno	i	poslední	rozloučení:	
„… Podolí u Brna nebylo dosud svědkem návště-
vy tolika kněží a věřících, jako v den pohřbu dů-
stojného pana Josefa Blažka. Po slavném ponti-
fikálním rekviem odebral se průvod na hřbitov, 
kde duchovního pastýře očekával bíle vyzdobený 
hrob. Za křížkem šla dlouhá řada školních dí-
tek, pak členové katolických spolků a místní 
občané, četa hasičů, dechová hudba, kostelní 
sbor, přes 60 kněží a bohoslovců. Rakev, na níž 
byl připevněn kalich s patenou, nesli nejstarší  
a nejváženější občané podolští za čestné stráže 
hasičů. Za ní kráčeli příbuzní a nepřehledná 
řada smutečních hostí. Po obřadech rozloučil 
se velmi tklivými slovy spolužák zesnulého, dů-
stojný pan profesor Matěj Chládek, který zhod-
notil jeho literární činnost, zdůraznil, co ztrácí 
jeho odchodem církev a vlast. Slova: ,Josífku 
Čepáčku, na shledanou na věčnosti‘ zanikla  
v pláči přítomných.“

Odhalení pamětní desky za přítomnosti 
velkopavlovických občanů

Josef	Blažek	působil	a	tvořil	mezi	podolskými	

spoluobčany	téměř	tři	desetiletí.	Za	tuto	dobu	
si	získal	pověst	dobromyslného	a	spravedlivé-
ho	muže	a	moudrého	pastýře	svého	lidu.

Vyprávění	o	skutcích,	činech	a	životě	pana	fa-
ráře	Blažka	se	dodnes	předává	u	podolských	
z	pokolení	na	pokolení.	Díky	svému	dobrému	
srdci	tak	ve	vzpomínkách	nikdy	nezemřel.	

Lidé	si	tohoto	dobrého	člověka	uchovali	v	sobě	
a	 jako	 hold	 jeho	 osobnosti	 si	 dne	 31.	 ledna	
1971	 slavnostně	připomněli	 100.	 výročí	 jeho	
narození.	V	Podolí	u	Brna	byla	při	této	příle-
žitosti	odhalena	pamětní	deska.	Slavnostního	
obřadu	se	dokonce	zúčastnila	i	krojovaná	sku-
pina	a	občané	z	rodných	Velkých	Pavlovic.	Pa-
mětní	desku	si	můžete	prohlédnout	dodnes.	Je	
umístěna	vlevo	při	vstupu	do	místního	kostela	
sv.	Jana	Nepomuckého.	

Začtěte se do knihy  
velkopavlovického literáta…
Máte-li	po	přečtení	tohoto	příspěvku	chuť	za-
listovat	dílem	pana	Josefa	Blažka	–	Pavlovic-
kého,	 navštivte	 velkopavlovickou	 knihovnu.	
Vypůjčit	si	tam	můžete	knížku	s	názvem	SVA-
TEBNÍ BENÁTKY S BENGÁLEM,	 kterou	
roku	2008	 vydalo	nakladatelství	Carpe	diem	
z	Brumovic.	

Jedná	se	o	obrázky	z	lidového	života,	podané	
někdy	 i	 v	 nářečí,	 se	 zachycením	 svérázných	
venkovských	 figurek.	 V	 tomto	 jako	 by	 byl		
J.	B.	Pavlovický	dávným	předchůdcem	Zdeň-
ka	Galušky.	Humor	autora	byl	laskavý,	jadrný,	
proniknutý	 láskou	k	prostým	 lidem,	které	 se	
snažil	vést	k	lidským	vztahům.	

Výbor	 z	 jeho	 nejlepších	 drobných	 obrázků	
doprovází	 ilustrace	 Přemka	 Horáčka	 z	 Vel-	
kých	Pavlovic.

Karolína Bártová

V	podolském	kostele	sv.	Jana	Nepomucké-
ho	je	dodnes	k	vidění	pamětní	deska		
i	s	reliéfem	věnovaná	oblíbenému	páteru	
Blažkovi.	Odhalena	byla	v	roce	1971		
při	příležitosti	100.	výročí	narození.

Na	 jaře	 roku	 1927	 došlo	 katolickými	 spolky	
ke	zbourání	domu	č.	50	a	na	tomto	místě	byl	
v	letech	1928	až	1930	postaven	Katolický	dům	
jako	středisko	místního	Orla.	Katolický	neboli	
Lidový	dům	(od	roku	1924	přebíraly	většinou	
katolické	domy	název	lidový).	

velkopavlovické kino v datech
•	První	 promítání	 zvukového	 kina	 v	Katolic-
kém	domě	proběhlo	1.	května	1938.

•	V	 katolickém	 domě	 od	 roku	 1940	 do	 roku	
1947	provozoval	František	Suský	pohostin-
ství.

•	V	 roce	 1942	 byl	 sál	 pronajat	 k	 promítání	
Kinu	Morávia.

•	V	 roce	 1949	 pořádali	 hasiči	 v	 Katolickém	
domě	II.	tradiční	slovácké	hody.

•	V	říjnu	1969	bylo	otevřeno	zrekonstruované	
širokoúhlé	kino.

•	Do	 roku	1970	do	 roku	1985	 sídlila	 v	budo-
vě	 kina	místní	 knihovna.	 V	 letech	 1970	 až	
1980	 zde	 vykonával	 funkci	 knihovníka	pan	
učitel	Zdeněk	Syrovátka,	poté	paní	Ludmi-	
la	Plhalová.	

•	V	únoru	1971	bylo	kino	opět	otevřeno.
•	V	roce	1972	bylo	kino	plynofikováno	a	vyba-
veno	výkonnými	promítacími	stroji.

•	V	 roce	 1974	 mělo	 kino	 ve	 svém	 hracím	
režimu	 posílit	 ideově	 politické	 a	 kultur-
ní	 působení	 promítáním	 filmů	 přede-
vším	 ze	 socialistické	 produkce.	 Během	
roku	 shlédlo	 filmy	 26.800	 návštěvníků,	
z	 toho	 7.800	 osob	 navštívilo	 filmy	 sovět-	
ské	produkce.

Vzpomínáte	si	ještě	na	přepážku		
pokladny	velkopavlovického	kina?		
Nezapomenutelné…

Tak	toto	je	skutečně	retro!	Pestrobarevné	
trhací	lístky	na	filmové	trháky.
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•	V	roce	1976	bylo	v	kině	promítnuto	362	filmů	
pro	téměř	34	tis.	diváků.

•	Dne	 1.	 ledna	 1989	 bylo	 kino	 převzato		
do	 správy	 Okresního	 kulturního	 střediska	
Břeclav.	 V	 roce	 1992	 kino	 prošlo	 generál-	
ní	opravou.

•	V	roce	1994	proběhla	oprava	interiéru	kina	
–	 vymalování	 kinosálu,	 oprava	 sedaček		
a	úprava	promítacích	kabin.

•	Dne	1.	prosince	1995	bylo	pro	nezájem	divá-
ků	 pozastaveno	 promítání	 filmů	 v	místním	
kině.

•	Dne	3.	 ledna	1997	bylo	opět	obnoveno	pro-
mítání	v	místním	kině.

•	Nejvíce	 navštívené	filmy	 v	 roce	 1998:	Tita-
nic	411	diváků,	Mr.	Bean	238	diváků,	Muži	
v	černém	189	diváků.

•	V	roce	1999	byla	ukončena	nájemní	smlouva	
s	provozovateli	Admiral	clubu	v	budově	kina.	
V	období	od	1.	1.	2001	do	30.	11.	2001	bylo	
v	místním	kině	promítnuto	celkem	57	filmů.

•	Provoz	 kina	 byl	 pro	 veřejnost	 ukončen		
v	květnu	2010,	pak	už	následovalo	jen	něko-
lik	představení	pro	školu.

•	Dne	18.	ledna	2021	začalo	vyklízením	vnitř-
ních	prostor	bourání	kina.

Oldřich Otáhal

Víte, že…?
Že	v	budově	kina	kdysi	sídlila	i	místní	knihov-
na?	Díky	vzpomínkám	pana učitele Zdeňka 
Syrovátky,	který	se	letos	dožívá	úctyhodného	
životního	jubilea	90	let,	se	dovídáme	velmi	za-
jímavé	informace.	Za	jejich	sepsání	děkujeme	
jeho	manželce,	paní Miladě Syrovátkové…

Pak učitel a knihovník vypráví…

„Knihovnu jsem převzal v roce 1970, tehdy 
jsem učil na Základní škole ve Velkých Pavlovi-
cích. V té době museli učitelé kromě vyučování  
ve škole vykazovat nějakou mimoškolní činnost. 
Funkce to byla čestná, neplacená. Začátky  
v místní knihovně nebyly úplně jednoduché.  
Ani jsem netušil, kolik na mě čeká práce.

Knihy jsem převzal v přístavbě kina na hro-
madě na zemi, nevím odkud byly převezeny, 
ale byly v dezolátním stavu. Některé poško-
zené, roztrhané, uložené na jedné hromadě  
na zemi. Bylo třeba je roztřídit, obalit, napsat 
seznamy atd. Práce byla vykonána pod ve-
dením Okresní knihovny Břeclav, metodičku 
vykonávala v té době paní Dana Růžičková. 
Nové knihy byly následně dodávány do knihovny  
také přes Okresní knihovnu Břeclav.

v Budově Bývalého kina Bývala kdysi také knihovna.
vzpomínáte?

Budova	kina	a	také	knihovny	padá	k	zemi.	Už	teď	se	nemůžeme	dočkat		
nové	umělecké	školy,	knihovny	a	infocentra!

Promítací	stroje,	díky	nimž	jsme	si	vychutnávali	filmové	novinky		
na	stříbrném	plátně	místního	kina.	Dnes	už	muzejní	kousky.
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ŠKOLnÍ OKÉnKO

Zimní olympijské hRy u nás v mateřince
Olympiáda	byla	v	naší	mateřské	škole	zaháje-
na	18.	ledna	2021	a	ukončena	5.	února	2021.		
V	každé	třídě	v	zimním	lednovém	období	pro-
bíhaly	Olympijské	hry	zvlášť.	

Ale	abychom	vůbec	mohli	olympiádu	uskuteč-
nit,	museli	 jsme	se	nejdříve	připravit.	Sezná-
mit	se,	co	to	vlastně	olympiáda	je.	

Povídali	 jsme	 si	 o	 barvách	 a	 symbolice	 jed-
notlivých	 olympijských	 kruhů,	 v	 čem	 se	
závodí,	 co	 znamená	 sportovat	 „fair	 play“.	
Vytvořili	 jsme	 si	 svého	 školkového	 masko-
ta	 –	 byl	 to	 krásný	 lední	 medvěd,	 kterého	 si	
v	 některých	 třídách	 vyráběli.	 Příprava	 stá-
la	 zato.	 Dokonce	 jsme	 si	 řekli	 i	 olympijský	
slib,	 ti	 starší	 zpívali	 olympijskou	 hymnu.	
Zapálili	 jsme	 olympijský	 oheň	 a	 mohli	 jsme		
začít	sportovat.

Naše	 nejmladší	 děti	 si	 olympiádu	 také	 vy-
zkoušely.	Učily	 se	 lyžovat	a	bruslit,	 sáňkovat		
i	hrát	hokej.	Že	nebyl	sníh,	nám	moc	nevadi-	
lo,	poradili	jsme	si	a	sportovali	uvnitř.

A	předškoláci,	ti	se	dokonce	proměnili	v	olym-
pioniky,	 kteří	 si	 vyzkoušeli,	 jaké	 to	 je	 účast-
nit	 se	 Paralympiády.	 Poslepu	 zkoušeli	 různé	
sporty	 a	 mohli	 okusit,	 jak	 je	 to	 náročné	 ne-	
využívat	náš	dominantní	smysl.

Krátce	nám	dokonce	přálo	i	ryze	zimní	zasně-
žené	počasí	 a	 tak	 jsme	si	mohli	 jít	 vyzkoušet	
bobování	 na	 zahradě	 školky,	 kde	 jsme	 si	 to	
náramně	užili.

Na	 závěr	 jsme	 svým	 ledovým	dechem	 olym-
pijský	oheň	uhasili.	Každý	olympionik	dostal	
medaili	za	účast	a	naposled	hlasitě	a	sborově	
zazněl	náš	společný	pokřik:

„My jsme malí sportovci, ničeho se nebojíme, 
na bruslích a na lyžích hrozně rádi závodíme. 
HURÁ!“

Bc. Olga Kolářová,  
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Každý,	i	ten	sebemenší	výkon	našich	malých	sportovců	zasluhuje	odměnu.		
Diplom	a	medaile	udělaly	dětem	ohromnou	radost.

Do	toho,	do	toho!	Že	by	rodící	se	biatlonová	naděje?

Tuto činnost jsem vykonával, často i za pomoci 
své rodiny, do podzimu roku 1980. Od příštího 
školního roku jsem byl přeložen do Základní 
školy v Zaječí, chyběl jim tam učitel matema-
tiky. Knihovnu po mně převzala paní Ludmila 
Plhalová. Ta zde knihovničila až do roku 1985.  
V tomto roce se knihovna přestěhovala do budo-
vy, kde sídlí dodnes.“

Panu Syrovátkovi za vzácné vzpomín-
ky děkujeme a srdečně blahopřejeme  

ke krásným narozeninám! Hlavně zdravíč-
ko přejeme!

Knihovna	 sídlila	 v	 budově	 kina	 od	 roku	
1970	 do	 roku	 1985	 –	 tedy	 dlouhých	 15	 let.	
Potom,	 jak	 jste	 se	 již	 dočetli,	 byla	 přestě-
hována	 na	 ulici	 Hlavní	 6/9,	 kde	 nyní	 spolu		
s	 Turistickým	 informačním	 centrem	 sídlí	
dodnes.	Činnost	TIC	zde	byla	zahájena	v	čer-
venci	roku	2001,	letos	tedy	naše	infocentrum	
oslaví	20	let.	

Neuvěřitelnou	 smyčkou	 osudu	 se	 knihov-
na	 opět	 vrátí	 na	 původní	 adresu,	 na	 místo,	
kde	 sídlilo	 kino	 a	 kde	 bude	 postavena	 nová	
budova	 pro	 Základní	 uměleckou	 školu,	
Městskou	 knihovnu	 a	 Turistické	 informační	
centrum.	 Opět	 se	 potvrzuje,	 že	 cesty	 osudu		
jsou	nevyzpytatelné.

Karolína Bártová
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A	 to	 díky	 lekcím	 „tvůrčího	 psaní“.	 Nejdříve	
se	objevil	jeden	skrytý	talent,	který	inspiroval	
ostatní	 spolužáky	 a	 strhnul	 s	 sebou	 lavinu.	
Holky	 a	 kluci	 se	 dali	 dychtivě,	 plní	 fantazie		
a	nápadů,	do	náročné	práce.	Dnes	už	mají	žáci	
třetí	 třídy	 dokonce	 i	 své	 noviny	 a	 komikso-	
vý	časopis	s	příběhy	na	pokračování!

Školáci,	dáváme	vám	palec	nahoru!	Zaslouží-
te	si	velkou	pochvalu.	Obzvláště	v	dnešní	utlu-
mené	líné	době	je	velmi	náročné	se	vybičovat		
k	 jakémukoliv	 výkonu	 nad	 rámec	 svých	 nut-
ných	povinností.	A	to	nejen	u	dětí.	Jste	jednič-
ky,	jen	tak	dále!	

Mgr. eva drienková  
& Karolína Bártová

Z pera našich  
malých literátů…

JARO A FOTBAL
Max Svrček

Letošní	zima	se	mi	vůbec	nelíbí.	Musíme	být	
pořád	 doma	 a	 nemůžeme	 jet	 na	 hory.	 Stá-
le	 ještě	 doufám,	 že	 na	 hory	 pojedeme	 a	 bu-	
du	lyžovat.

Už	se	těším,	až	se	vrátíme	z	hor	a	pomalu	za-
čne	jaro	a	bude	teplo.	Snad	už	budeme	chodit	
do	školy	a	na	fotbalové	tréninky.	

Na	jaro	a	fotbal	se	moc	těším.

SNĚHULÁK
Jan Havránek

Venku	 vládne	 paní	 zima	 a	 měsíc	 únor.	 Tak	
jsem	 se	 rozhodl,	 že	 si	 postavím	 sněhuláka.	
Budu	potřebovat	sníh.	Tedy	přesněji	spoustu	
sněhu	na	tři	velké	koule.	Dále	se	hodí	nějaký	
dobrý	starý	hrnec	na	hlavu,	uhlí	na	oči,	pusu		
a	knoflíky	a	mrkev	na	místo	nosu.	

Tak	teď	vím,	co	budu	potřebovat,	ale	ještě	mu-
sím	 zjistit,	 jestli	mám	 všechno	 doma.	Mrkev	
jsem	našel	ve	špajzu.	I	starý	hrnec	jsem	obje-
vil.	Jen	to	uhlí	žádné	doma	nemáme.	

No	a	protože	nepadá	ani	ten	sníh	a	venku	svítí	
slunce	jako	na	jaře,	vytahuji	koloběžku	a	vyrá-
žím	na	projížďku	po	okolí.	

TĚŠENÍ NA JARO
Matěj Frankota

Mám	rád	zimu,	ale	jaro	ještě	víc.	Můžu	si	hrát	
s	 kamarády	 na	 hřišti,	 jezdit	 na	 kole	 a	 chodit	
na	 výlety.	 Už	 se	 těším,	 až	 pojedeme	 s	 tátou	
na	ryby.	Bude	už	teplo	a	sluníčko	nás	zahřeje.	
Můžeme	i	pod	stan.	To	v	zimě	nejde.	Ale	ještě	
lepší	je	léto.	Na	to	se	těším	ještě	víc.

Z třeťáků Ze Základní školy velké pavlovice
se stali básníci a spisovatelé

MŮJ ZIMNÍ ZÁŽITEK
Robin Podešva

V	zimě	krmíme	ptáčky,	kteří	nám	létají	do	kr-
mítka.	Krmíme	je	slunečnicí	a	prosem.	Rád	je	
pozoruji	z	okna.	Často	na	ně	číhají	kočky.	Jed-
nu	 takovou	 nezbednici	 jsem	 viděl,	 jak	 ulovi-	
la	hrdličku.

O ZIMĚ
Ema Michnová

Zima	je	tu,	sedí	a	naříká:	
„Jsem	zima	malinká.	

Chtělo	by	to	sníh,	mráz,	led	a	vítr,	
abych	byla	veliká.	

Chci	trápit	tváře,	ruce,	nos	i	čela,	
nevyletí	ani	včela!“

Všichni	doma	za	kamny,	
vyčkávají	jarní	dny.	
Jaro	zimu	zahluší.		

Ta	o	tom	však	netuší.	
Každý	rok	se	pořád	perou,		
tak	to	je	a	na	shledanou!

RYBÁŘI
Lubomír Jílek

Jaro	se	nám	blíží	zas,	
tichých	bláznů	čas.

Nám	to	s	dědou	nevadí,	
že	to	lidé	říkají.

Nahodíme	udice,	
zase	přes	půl	Svodnice.

Vytáhneme	pěknou	rybu,	
rybaření	nemá	chybu.

I	když	děda	kouká	mimo,	
kapra	má	vždy	největšího.

Dáme	zase	do	síťky,	
dva	velké	kapříky.

S	dědou	je	vždy	velká	legrace,	
už	se	těším,	až	vytáhnu	udice.

ZIMA SKONČILA
Lada Krajcarová

Je	jaro,	je	jaro,	
zima	už	skončila	

a	já	se	doma	nudila.

Nudila	jsem	se	doma	zavřená	
a	venku	ani	vločka,	

jen	jedna	mrzutá	kočka.

Už	to	tak	nebude,	
možná	už	půjdu	do	školy	

a	budu	dělat	raději	
ve	škole	než	doma	úkoly.

DRZÁ KOČIČKA
Matyáš Melichar

Naše	malá	kočička	ve	dne	jenom	podřimuje,	
byla	drzá	celičká.	V	noci	zase	poskakuje.	
Sežrala	nám	masíčko,	Přitom	mňouká,	
teď	je	jako	klubíčko,	do	pokoje	kouká.

ZIMA
Tobiáš Jan Vašek

Letos	vůbec	nesněží,	
pořád	jenom	leje,	

nesáňkujem,	nebobujem,	
v	kaluži	se	v	lednu	mejem.

VLOČKY 
Valentina Šulová

Vločky	z	nebe	padají,	
děti	se	na	ně	dívají.

Rychle	běží	ven,	
za	chvíli	už	končí	den.

Maminka	jim	čaj	vaří,	
ještě	večeři	si	dají.

A	teď	rychle	spát,	
o	vločkách	se	jim	bude	zdát.

NA SILVESTRA
Marek Hanák

Na	Silvestra	k	večeru,		
strýc	měl	velkou	potřebu,

ze	sedačky	svižným	krokem,		
chvátal	rychle	k	záchodu.

Nikdo	si	však	nevšiml,	že	tu	jeden	chybí,		
ze	záchodu	volání	bylo	slyšet	nyní.

Pomoc,	pomoc,	zachraňte	mě,		
zámek	se	vám	rozbil,	

Pak	jsme	ho	však	vyprostili,		
všechno	bylo	dobrý.

ZIMNÍ POHÁDKA
Amálie Janovská

Paní	zima,	to	je	žena,	
všechny	pole	zasype!		

My	bereme	do	ruk	sáně,		
a	všichni	se	radujem!	

Honem,	děti,		
pojďte	taky,		

ať	si	sněhu	užijem!
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V	předvánočním	čase	se	děti	z	Mateřské	školy	
ve	Velkých	Pavlovicích	 s	 chutí	 pustily	 do	 vý-
zdoby	nejen	svých	tříd,	ale	také	okolí	školky.

Zábradlí	 bylo	 bohatě	 ověšeno	 větvemi	 s	 ruč-
ně	 vyrobenými	 ozdobami,	 před	 školku	 byly	
umístěny	 jesličky,	 kde	 pana	 Marie	 s	 Jose-
fem	 bedlivě	 hlídali	 své	 roztomilé	 a	milované	
Jezulátko.	 Zpovzdálí	 vše	 pozorně	 sledoval	
velký	 sněhulák,	 kterému	 ani	 teplejší	 počasí	
neublížilo.	 Byl	 totiž	 vysoce	 ekologický	 –	 vy-
robený	 s	prázdných	bílých	kelímků	na	nápo-
je.	 Školkou	 se	 linula	 sladká	 vůně	 perníčků,	
skořice,	 vanilky	 a	 také	 lahodného	 pečeného		
ovocného	čaje.

K	Vánocům	 také	patří	 zvyky	 a	 tradice,	 které	
si	 děti	 pravidelně	 každoročně	 připomínají		
–	 rozkrojené	 jablíčko	 s	 hvězdičkou,	 pouště-
ní	 loděk	 ze	 skořápek	 ořechů,	 házení	 bačko-
rou,	 třešňová	 větvička	 Barborka,	 prskavky,	
světýlka	 a	 také	 všudypřítomná	 atmosféra	
radostného	 očekávání.	 Aby	 čas	 rychleji	 naší	
drobotince	utíkal,	 tomu	napomáhal	adventní		
kalendář	 s	 drobnými	 úkoly	 na	 všech	 čtyřia-
dvacet	 dnů,	 které	 dělí	 první	 prosincový	 den	
od	 Štědrého	 dne.	 Dokonce	 jeden	 celoroční	
adventní	 kalendář	 děti	 objevily	 i	 na	 scho-
dech	 školní	 zahrady,	 kterých	 bylo	 označeno		
samo	sebou	také	čtyřiadvacet.

Vánoce	jsou	kouzelné,	radostné	a	(nejen)	dět-
mi	netrpělivě	očekávané.	Jsou	časem	radosti,	
veselosti,	a	to	vždy,	i	v	dobách	nelehkých.

Jakmile	 se	 děti	 vrátily	 po	 vánočních	 prázd-
ninách	 do	 školky,	 v	 úplném	 začátku	 nového	
roku	 2021,	 budovou	 se	 linulo	 nepřeslechnu-
telné	 a	 nikdy	 nekončící	 štěbetání,	 společné	
sdílení	 radosti	 z	dárků,	které	našly	pod	 stro-
mečkem	a	všechny	se	začaly	těšit	na	přípravu	
oslavy	 příchodu	Tří	 králů.	Na	 prahu	 nového	
roku	 všichni	 věříme,	 že	 ten	 rok	 s	 jedničkou		
na	konci	přinese	naději,	bude	radostný	a	vese-
lý.	Kéž	se	naše	přání	vyplní…

Kolektiv zaměstnanců  
Mateřské školy Velké Pavlovice

malé vánoční ohlédnutí a také nahlédnutí do naší školky

Vánoce	–	nejkrásnější	čas	v	naší	mateřince.		
Budova	školky	a	také	zahrada	jsou	rok	co	rok	plné	úžasné	vlastnoruční	výzdoby.

Beseda se spisovatelem jiřím hájíčkem se studenty  
velkopavlovického GymnáZia, tentokRát online
„Děláte si tady z toho holubník! Slézáte se sem 
jako švábi na pivo! Dneska to nějak trvá, ještě 
pět lidí chybí, byli na předchozích hodinách?“

Každý,	 kdo	 se	 během	 posledních	 několi-
ka	 měsíců	 účastní	 distanční	 výuky	 online,	
už	 nejednu	 z	 těchto	 hlášek	 zná	 nazpaměť.	
S	 přihlášením	 na	 hodinu	 je	 to	 občas	 potíž.	
Minutu	 před	 jejím	 začátkem	 se	 zničehonic	

začne	 sám	 restartovat	 počítač,	 vypadne	 in-
ternet	 nebo	 dokonce	 po	 10	minutách	 žádání	
o	vstup	do	hovoru	zjistíte,	 že	čekáte	na	špat-	
ném	odkazu.

Čtvrteční	 pátá	 hodina	 v	 septimě	 však	 byla	
světlou	výjimkou.	Už	několik	minut	před	jejím	
začátkem	jsme	všichni	vzorně	čekali,	protože	
nadcházející	hodina	češtiny	slibovala	ozvlášt-

nění	oproti	běžné	výuce.	Už	o	den	dříve	nám	
paní	 učitelka	 Míchalová	 nadšeně	 oznámila,		
že	 nás	 v	 další	 hodině	 čeká	 zajímavý	 host,		
ale	 jeho	 totožnost	 jsme	 měli	 sami	 uhod-
nout.	 Po	 necelých	 5	minutách	 otázek	 a	 tříd-
ní	 spolupráce	 jsme	 se	 konečně	 dopracovali		
ke	jménu,	které	některým	z	nás	doslova	vzalo	
dech.	Hostem	v	naší	online	výuce	se	měl	stát	
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Netradiční	 formu	 výuky	 mělo	 první	 pololetí	
letošního	 školního	 roku	 na	 našem	 gymná-
ziu.	 Již	 od	 4.	 října	 2020	 byla	 nařízením	Mi-
nisterstva	 zdravotnictví	 a	 MŠMT	 zavedena		
ve	třídách	vyššího	gymnázia	distanční	výuka	
a	 od	 14.	 října	 2020	 pak	 stejná	 opatření	 byla	
přijata	i	pro	žáky	primy	až	kvarty.	I	přesto,	že	
střídavá	prezenční	výuka	byla	zahájena	v	pro-
sinci	 a	 trvala	 krátce	 do	 vánočních	 prázdnin,	
studenti	gymnázia	většinu	výuky	absolvovali		
u	počítačů.

Stejný	 stav	 bohužel	 trvá	 i	 nadále.	 Stále	 víc	
žákům	 chybí	 sociální	 kontakty	 se	 spolužáky	
a	 vyučujícími,	 chybí	 přirozený	 pohyb	 a	 akti-
vity,	na	které	 jsme	na	 škole	 zvyklí.	Abychom	
alespoň	 částečně	 zachovali	 nějaký	 pravidel-

školní Rok na GymnáZiu v pRvní polovině
ný	 režim	 studentů,	 připravili	 jsme	 distanční	
výuky	 vycházející	 z	 pravidelně	 nastaveného	
režimu	 založeného	 na	 aplikaci	 synchronní		
a	asynchronní	výuky	podle	pravidelného	roz-
vrhu	jednotlivých	tříd.

Vyzkoušeným	pomocníkem	pro	asynchronní	
výuku	 se	 nám	 opět	 stal	 náš	 informační	 sys-
tém	 EduPage,	 který	 umožňuje	 vzájemnou		
a	 rychlou	 komunikaci	 se	 studenty	 při	 pře-
dávání	 materiálů	 a	 zadávání	 domácí	 práce,		
včetně	 testů.	 Google	Meet	 se	 stal	 ve	 značné	
míře	 prostředkem	 pro	 synchronní	 výuku,	
kterou	zvládají	i	žáci,	kteří	toto	virtuální	pro-
středí	 dosud	 neznali	 a	 jsou	 ve	 škole	 prvním	
rokem.	 Výuku	 vedeme	 převážně	 ze	 školních		
tříd	a	vyučující	se	naučili	pracovat	a	komuni-

kovat	se	svými	žáky	přes	videokonference.	

Za	 tohoto	 nouzového	 stavu	 je	 obtížné	 hod-
notit	objektivně	první	pololetí	školního	roku.	
Prospěch	 jsme	 hodnotili	 tradičně	 klasifikací	
a	 nevyužili	 jsme	 možnosti	 slovního	 hodno-
cení.	 Pololetní	 výpis	 vysvědčení	 z	 252	 žáků	
školy	obdrželi	všichni	žáci.	Na	nižším	stupni	
gymnázia	(prima	–	kvarta)	prospělo	s	vyzna-
menáním	64	 žáků.	Pochvalu	 třídního	učitele	
za	 toto	 pololetí	 obdrželo	 13	 žáků,	 pochva-
lu	 ředitele	 školy	 obdrželi	 2	 žáci	 za	 vzornou		
reprezentaci	školy	v	soutěžích.	

Napomenutí	 třídního	 učitele	 za	 porušení	
školního	 řádu	bylo	uděleno	 ve	13	případech.	
Ve	 dvou	 případech	 bylo	 chování	 hodnoceno	

Spisovatel	Jiří	Hájíček	se	stal	vítaným	protagonistou	online	besedy	v	době	distanční	výuky	na	velkopavlovickém	gymnáziu.		
Povyprávěl	si	se	studenty	třídy	septima.

známý	 český	 spisovatel	 Jiří	 Hájíček,	 autor	
knih	 jako	 je	 Selský	 baroko,	 Zloději	 zelených	
koní,	 Plachetnice	 na	 vinětách	 nebo	 Dešťová	
hůl.	 Sice	 jsme	 si	 ještě	 nedokázali	 dost	 dobře	
představit,	 jak	 taková	 „online	 beseda“	 v	 po-
době	skupinového	hovoru	může	vypadat,	bylo	
nám	ale	jasné,	že	se	máme	na	co	těšit.

Když	 se	 tedy	 příští	 den,	 11.	 února	 2021,	 ob-
jevila	 na	 online	 schůzce	 ikona	 s	 účastníkem	
Jiří	Hájíček,	všichni	jsme	napjatě	čekali,	až	se	
nově	příchozí	před	kamerou	ukáže.	Na	to,	že	
se	 se	 svými	 spolužáky	 poslední	 dobou	 vídá-
me	 hlavně	 prostřednictvím	 kamery,	 jsme	 si	
už	 zvykli,	 vidět	 však	mezi	 ostatními	 okénky	
se	 jmény	 i	 slavného	 spisovatele,	 to	 byl	 zcela	
nový	 zážitek.	 Všichni	 bychom	 samozřejmě	
preferovali	 obvyklou	podobu	besedy,	na	kte-
rou	 jsme	 zvyklí	 a	 při	 níž	 panuje	 v	 sále	 vždy	
nezapomenutelná	atmosféra,	na	druhou	stra-	
nu	musím	podotknout,	že	sedět	u	takové	před-

nášky	ve	svém	v	pokoji	s	hrnkem	teplého	čaje	
není	 vůbec	 špatná	 alternativa.	 Pan	 Hájíček	
začal	 online	 besedu	 krátkým	 úvodem	 ke	 své	
knize	 Rybí	 krev	 a	 o	 chvíli	 později	 nám	 z	 ní		
začal	předčítat.	

Každý	 sám	 doma,	 zároveň	 však	 celá	 třída	
společně,	 všichni	 jsme	 zasněně	 poslouchali	
úryvek	o	prvním	výletu	skupinky	mladých	lidí	
do	Vídně	po	pádu	železné	opony.	Nejednoho	
z	nás	možná	v	 tu	chvíli	napadlo,	 jak	bychom		
v	této	zvláštní	době	také	rádi	s	kamarády	vy-
razili	 někam	 do	 zahraničí,	 stejně	 jako	 pro-
tagonisté	 příběhu.	 Po	 dočtení	 přišla	 chvíle	
na	 dotazy	 studentů	 a	 byli	 jsme	 moc	 rádi,	
že	 na	 ně	 pan	 spisovatel	 trpělivě	 odpovídal.	
Ani	 jsme	 nevěděli	 jak,	 najednou	 zbývalo	 do	
konce	 online	 hodiny	 pár	 minut,	 kdy	 jsme	
dostali	 možnost	 se	 s	 nositelem	 ceny	 Mag-
nesia	 Litera	 rozloučit,	 a	 za	 chvíli	 nám	 už		
Google	Meet	 oznámil,	 že	 „uživatel	 Jiří	 Hájí-	

ček	opustil	schůzku.“

Nakonec	 jsme	 zůstali	 k	 hovoru	 připojení		
přes	 celou	 „přestávku“	 (přesněji	 řečeno	 pět	
minut,	které	nám	zbývaly	do	další	online	ho-
diny).	 Zkrátka	 jsme	 si	 museli	 sdělit	 dojmy		
z	netradiční	hodiny,	kterou	jsme	právě	absol-
vovali	 a	 na	 kterou	 nejspíš	 nezapomeneme.	
Ještě	 jednou	bych	 za	 celou	 septimu	 ráda	po-
děkovala	panu	Hájíčkovi	 za	ochotu	zúčastnit	
se	 besedy	 i	 přes	 ztížené	 podmínky,	 jaké	mo-
mentálně	panují.	Pro	nás,	studenty,	 je	po	tak	
dlouhé	době	bez	vzájemného	sociálního	kon-
taktu	čím	dál	 těžší	hledat	motivaci	a	nadšení	
v	 rámci	 distanční	 výuky	 a	 díky	 Vám	 jsme	 je		
opět	našli.	Děkujeme.	

Klára Pejchlová,  
studentka třídy septima  

Gymnázia Velké Pavlovice
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KALENDÁŘ AKCÍ
Vážení občané!
Vzhledem	ke	stále	znepokojivé	epidemiologické	situaci,	v	jejíž	souvislosti	je	značně	nejisté,	zda	bude	možné	uspořádat	(anebo	za	jakých	pod-
mínek)	některé	z	kulturních,	společenských	a	sportovních	akcí	pro	širokou	veřejnost,	jsme	se	opět	rozhodli,	že	i	v	tomto	vydání	Velkopavlovic-
kého	zpravodaje	nezveřejníme	přehled	plánovaných	akcí,	který	na	tomto	místě	obvykle	nacházíte.

Pokud	se	současná	pandemická	situace	v	souvislosti	 se	šířením	nemoci	způsobené	novým	typem	koronaviru	COVID-19	zlepší	natolik,	že	
bude	možné	akce	opět	začít	pořádat,	zveřejníme	promptně	pozvánky	na	webu	města	Velké	Pavlovice	(www.velke-pavlovice.cz)	a	také	o	konání	
případných	akcí	budeme	informovat	prostřednictvím	hlášení	městského	rozhlasu.

Děkujeme	všem	za	pochopení	a	zodpovědné	respektování	všech	nařízení	Vlády	ČR!	

Karolína Bártová

Takový	 zájem	 o	 letošní	 přípravný	 kurz	 pro	
jednotné	 přijímací	 zkoušky	 pro	 uchazeče		
o	 osmileté	 studium	 jsme	 opravdu	 nečekali.	
Jeho	 začátek	 jsme	 nechtěli	 odkládat,	 neboť	
jsme	 si	 vědomi	 toho,	 že	 čas	 do	 přijímacích	
zkoušek	se	nezadržitelně	blíží.	

Zájemce	 jsme	 nemohli	 zklamat,	 a	 tak		
i	 přes	 nepříznivou	 epidemiologickou	 situaci	

přípRavný kuRZ  
pRo zájemce o studium na gymnáziu

jsme	 2.	 února	 2021,	 od	 14:30	 hodin,	 zahá-
jili	 výuku	 formou	 online,	 a	 to	 do	 doby,	 než	
bude	 umožněna	 osobní	 přítomnost	 žáků	
ve	 škole.	 Učivo,	 které	 je	 předmětem	 hodiny	
kurzu,	je	volně	ke	stažení	na	webových	strán-	
kách	gymnázia.	

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Nepříznivá	epidemiologická	situace	nám	bo-
hužel	 neumožnila	 uskutečnit	 tradiční	 Den 
otevřených dveří,	 který	 jsme	 připravovali		
na	naší	škole	na	pondělí	11. ledna 2021.	Tato	
situace	nás	velice	mrzela.	

Budoucím	 uchazečům	 jsme	 jako	 adekvátní	
náhradu	nabídli	 několik	možností,	 jak	 získat	
potřebné	 informace	 o	 studiu	 na	 gymnáziu.	
Jednou	 z	 nich	 byla	možnost	 využít	 možnos-
ti,	 prostřednictvím	 online	 videokonference	
pomocí	 služby	Google	Meet,	 spojit	 se	 s	 ředi-
telem	 školy	 PaedDr.	 Vlastimilem	 Kropáčem		

den otevřených dveří
a	 kariérním	 poradcem	 školy	 PhDr.	 Stanisla-
vem	 Rubášem.	 Prostřednictvím	 on-line	 vi-
deokonference	 jsme	 odpovídali	 na	 položené	
otázky	a	uskutečnili	komentovanou	prezenta-
ci	o	gymnáziu.	

Pro	 zájemce	 a	 jejich	 rodiče	 bylo	 natočeno		
i	video,	které	najdete	na	https://www.rtvj.cz/
co-nabizi-studium-velkopavlovickeho-gym-
nazia/	

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Abychom	 s	 dětmi	 vyslyšeli	 adventní	 výzvy		
a	 udělali	 nějaký	 společný	 dobrý	 skutek,	 roz-
hodli	 jsme	 se	 s	 dětmi	 ze	 třídy	 prima,	 že	 se	
zapojíme	do	akce,	jejíž	výtěžek	bude	věnován	
charitativní	 organizaci	 Lékaři	 bez	 hranic.	
Přidali	 jsme	 se	 tak	ke	kobylskému	neformál-
nímu	 Společenství	 dětí	 a	 maminek,	 které	
již	několik	 let	 peče,	 zdobí	 a	prodává	 tradiční		
vánoční	perníčky	právě	pro	Lékaře.

Co	 je	 náplní	 této	 organizace?	 Jak	 stojí		
na	 jejích	webových	 stránkách,	„téměř 50 let 
poskytujeme zdravotnickou a humanitární po-
moc těm nejzranitelnějším: lidem zasaženým 
válkou, přírodními katastrofami nebo epide-
miemi. Každoročně léčíme, očkujeme či operu-
jeme miliony lidí po celém světě. Zároveň při-
nášíme jejich životní příběhy a upozorňujeme  
na krize, jejichž důsledky zmírňujeme. Pů-
sobíme ve více než 70 zemích světa.“ Lékaři 
bez hranic za svou záslužnou práci dostali  
r. 1999 nobelovu cenu za mír.

pRima naZdoBila peRníčky pRo lékaře bez hRanic
V	 hodině	 občanské	 výchovy	 jsme	 tedy	 per-
níčky	 nazdobili,	 bylo	 nám	 samozřejmě	 moc	
hezky,	poslouchali	 jsme	u	toho	Marka	Ebena	
a	Martu	 Kubišovou	 a	 jejich	 adventní	 písnič-
ky	 a	 koledy.	 Něco	 jsme	 taky	 snědli,	 cukro-
ví	 vypadalo	 opravdu	 lákavě.	 Celková	 suma		

za	prodej	úhledných	balíčků	s	cukrovím	se	vy-
šplhala	na	5	000	Kč.

Mgr. eliška Kaszper,  
pedagog Gymnázia Velké Pavlovice

důtkou	 třídního	 učitele	 a	 v	 jednom	 případě	
důtkou	 ředitele	 školy.	 Převážně	 za	 neplnění	
školních	 povinností	 v	 době	 distanční	 výuky	
byla	udělena	dvakrát	 snížená	 známka	 z	 cho-
vání	o	jeden	stupeň.	

Na	 vyšším	 stupni	 gymnázia	 (kvinta	 –	 ok-
táva,	 1.	 A	 –	 4.	 A)	 prospělo	 s	 vyznamenáním		
45	 žáků,	 3	 žáci	 nebyli	 hodnoceni	 pro	 nedo-
statek	podkladů	pro	klasifikaci.	Třídní	učitelé	
udělili	 19	 pochval	 za	 příkladné	 a	 svědomité	
plnění	 školních	 povinností,	 pochvalu	 ředite-
le	 školy	 obdržela	 1	 studentka	 za	 příkladnou	
reprezentaci	 školy	 v	 soutěži.	 Za	 první	 polo-
letí	 je	průměrná	omluvená	absence	19	hodin	
na	 žáka.	 Průměrný	 prospěch	 na	 žáka	 školy		
je	pak	1,55.

I	 v	 době	 koronavirové	 se	 naši	 žáci	 zapojili		
do	 vyhlášených	 naukových	 soutěží.	Na	 tom-
to	 místě	 musím	 vyzvednout	 žákyni	 Terezu 
Bílkovou	 (kvarta),	 která	 získala	 první	místo	
v	 okresním	 kole	 olympiády	 v	 českém	 jazyce		
a	 šesté	 místo	 v	 dějepisné	 olympiádě,	 Klára 

Pejchlová	 (septima)	 se	 umístila	 na	 prvním	
místě	v	okresním	kole	olympiády	z	českého	ja-
zyka	v	kategorii	SŠ,	Emma	Veverková	(kvin-
ta)	se	účastnila	soutěže	Skrytá	paměť	Moravy.

Skončilo	 první	 pololetí	 a	 klademe	 si	 otázku,	
co	bude	dál?	Vrátí	se	1.	března	maturitní	roč-

níky?	A	co	ostatní	studenti?	Budeme	testovat?	
Jak	 bude	 vypadat	 přijímací	 řízení	 atd.?	 Ne-
zodpovězených	otázek	je	opravdu	mnoho…

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání  
Velkopavlovického zpravodaje?

V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,  
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 2/2021 – 14. dubna 2021
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2021 – 30. dubna 2021

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2021
Upozornění	–	inzerce	bude	vždy	zveřejněna	pouze	v	černobílém	provedení,	barevný	tisk	neprovádíme!

Celá	strana	–	A4	*	2.670	Kč
1/2	polovina	strany	–	A5	*	1.340	Kč

1/4	strany	–	A6	*	730	Kč	
1/8	strany	–	A7	*	370	Kč

Cena	inzerce	je	konečná	včetně	21	%	sazby	DPH.

Těšíme se na Váš zájem!


